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     REFERÈNCIA  
       

 

Línia de producte ESTUDIS CITOLÒGICS Sistema de recollida i fixació 
Tipus de Producte Citologia General  
Tipus de mostra  Orina: primera orina del matí llençada. Es recull la mostra de la segona micció  del 

 Estudi de tot tipus de líquids i matí. Rentat dels  genitals  amb sabó  antisèptic eixugant amb gases estèrils 
 secrecions orgàniques Recollir mostra d’orina durant 3 dies consecutius 
  Esput: recollida de mostra a primera hora del matí (s’obté dels exsudats de la nit). 
  Pacient en dejú. Neteja de boca amb antisèptic no pasta de dents. Fer tossir 
  profundament. Recollir esput durant 3 dies consecutius 
  Líquids orgànics: Obtenció de mostra amb tècnica estèril 

  
Fixació (orina, esput i líquids orgànics): Pot net de boca ampla amb 1/3 de fixador 
de 

  citologia. Cas de l’esput també es pot utilitzar alcohol de 50º 
  Tzanck: extensió sobre el porta i fixar-la immediatament amb esprai fixador 

 Citologia Ginecològica  
Tipus de mostra Vulvar  

 Vaginal Recollir la mostra amb raspallet o espàtula 
 Cervicovaginal Fixació: Fer l’extensió sobre el porta i fixar-la immediatament amb esprai fixador 
 Endocervical  
 Endometri  
 Citologia per punció  
 aspiració (PAAF)  
Tipus de mostra Tot tipus d’òrgans i parts toves Fixació: Introduir el material en un pot net amb 1/3 part de Fixador de citologia 

 
Tipus de tècnica (citologies i biòpsies)  

Tècniques d’histoquímica 
 
 
Tècniques d’immunohistoquímica 
 
Marcadors de diagnòstic 
 
Marcadors de pronòstic 
 
Marcadors de predictius 
 
 
 
Tècniques de Biologia Molecular 
 
Determinació del virus del papil·loma humà (VPH) 
per la tècnica del HC2 (Hybrid capture 2 / PCR) 
 
Amplificació gen Her2 (tècnica SISH) tècnica sobre 
bloc de parafina 



 

 

Línia de producte ESTUDIS HISTÒLOGICS  Sistema de recollida i fixació  
     
     
Tipus de Producte Biòpsia  Pots pre-omplerts de formol de 20 i 60 ml  

 Peça quirúrgica   Pots grans amb formol (volum com a mínim 10 vegades superior a la peça)  

 

Biòpsia intraoperatòria 
Biòpsia ganglionar (estudi 
hematopatològic / 
microbiològic) 
Estudi de gangli sentinella 
(mama)  

 Enviar en fresc 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

• Horari de recepció de mostres: de dilluns a divendres de 8 a 15 h (ext. 1070) 
• Casos urgents: especificar-ho en el full de sol·licitud.  
• Biòpsies que es deriven a un centre de referència: biòpsies renals i de pell per estudi d’immunofluorescència, biòpsies musculars per estudi de 

miopaties, consultes i estudis de biologia molecular per hematopatologia. 
• Tramitació de sol·licituds per estudis de microscòpia electrònica o biologia molecular o mutacionals. 

 
 

Línia de producte AUTÒPSIES CLÍNIQUES  
     Procediment de sol·licitud 

1- Document d’autorització d’autòpsia clínica 
2- Certificat de mort certa 
3- Document de sol·licitud d’autòpsia clínica 

 


