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1. ДЕФИНИЦИЈА И СКРАЋЕНИЦЕ 

1.1 Дефиниција  

Проверавање садржаја посуда у апаратима за процесирање ткива пре пуштања апарата 

у рад и након завршетка рада. 

1.2. Скраћенице 

ИОРС Институт за онкологију и радиологију Србије 

СПИЦ Служба за патологију и цитологију 

ЛТ Лабораторијски техничар 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за 

спровођење процедуре. 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је СПИЦ (на Одељењу патологије). 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Директор Службе и Начелник Одељења патологије одговорани су за контролу 

спровођења процедуре. ЛТ који је по распореду на узорковању материјала, одговоран 

је за руковање апаратима и евиденцију стартовања и контроле апарата, што се уноси у 

за то намењену свеску. 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

    5.34. ПРОВЕРА САДРЖАЈА ПОСУДА У АПАРАТИМА ЗА ПРОЦЕСИРАЊЕ 

ТКИВА ПРЕ И ПОСЛЕ ПУШТАЊА АПАРАТА У РАД 

5.34.1. Након процедуре 5.5 ЛТ који је по распореду за узорковање ткива, врши  

проверу свих посуда у којима треба да буду одговарајуће хемикалије: 

* Провера свих посуда у апарату марке Thermo scientific Microm STP 120 

* Провера свих доступних посуда у апарату Shandon Excelsior ES 
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5.34.2. Након спроведене провере апарат се пушта у рад. 

5.34.3. ЛТ након пуштања апарата у рад уноси у свеску Евиденције стартовања и 

контроле апарата за процесирање ткива податке о промени одговарајућих хемикалија, 

евентуалних недостатака  и бележи време када је апарат пуштен у рад. 

5.34.4. Исти ЛТ сутрадан, након завршетка рада апарата, узима корпице у којима се 

налазе пластични калупи са ткивима и односи их у централну лабораторију када се 

приступа процедури 5.6. 

5.34.5. Исти ЛТ у свеску Евиденције стартовања и контроле апарата за процесирање 

ткива, уноси податак/податке о завршетку рада апарата. 

НАПОМЕНА: Уколико ЛТ уочи неправилности у обавези је да, осим што нотира у  

свеску Евиденције стартовања и контроле апарата за процесирање ткива, обавести 

Главног ЛТ СПИЦ или његовог званичног заменика. 

 

 

 

 

 


