Badania biegłości laboratoriów
Program QUARTZ (Forensic Blood Toxicology)
Toksykologiczne badania krwi
Harmonogram i formularz zgłoszeniowy 2019-20
Prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza najpóźniej dwa tygodnie przed terminem dystrybucji do:
LGC Standards Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki
Tel. 22 751 31 40
Faks 22 751 58 45
E-mail: pl@lgcgroup.com
Nr zamówienia
(opcjonalnie):

Numer identyfikacyjny:

W odpowiednich oknach poniżej należy zaznaczyć zamawiane próbki:
Próbka Rodzaj próbki
Toksykologia sądowa
1i2
Analiza ilościowa substancji uzależniających i leków na
3
receptę
Analiza ilościowa alkoholu we krwi
4
Retrospektywne określanie zawartości alkoholu
5*
Analiza ilościowa nowych psychoaktywnych substancji
6*
(NPS)
Próbka syntetycznych kanaboidów: Identyfikacja
7*
Narkotyki/metabolity w moczu: Identyfikacja
8
Analiza jakościowa nowych psychoaktywnych i
9*
syntetycznych kanaboidów w moczu

Prosimy zaznaczyć 

*Próbki 5, 6, 7 i 9 nie są obecnie objęte zakresem akredytacji LGC Standards.

Dystrybucje próbek
Próbki
Runda

Data
dystrybucji

Termin
raportowania

1

2

3

QZ077

20 maj 2019

05 lip 2019







QZ078

16 wrz 2019

01 lis 2019







QZ079

25 lis 2019

17 sty 2020







QZ080

02 mar 2020

17 kwi 2020





 

4



5

6

7

8

9




























Próbki niedostępne



Próbki dostępne w danej rundzie

Toksykologia sądowa
Próbka

Ilość

Dostarczana
jako

1

10ml

Próbka krwi

2

10ml

Próbka krwi

3

10ml

Próbka krwi

6

10ml

Próbka krwi

7

10ml

Próbka krwi

10ml

Mocz

10ml

Mocz

8

9

Parametry
Uczestnicy będą proszeni są o identyfikację do 4 narkotyków
spotykanych w toksykologii sądowej.
Analiza ilościowa znanego narkotyku (rodzaj i ogólna klasyfikacja) i
interpretacja wyników w odniesieniu do otrzymanego studium przypadku
Analiza ilościowa powszechnie spotykanych leków (naprzemiennie
rundy obejmujące leki na receptę i substancje uzależniające)
Uczestnicy proszeni są o ilościowe określenie/identyfikację zakresu
nowych psychoaktywnych substancji (NPS). Dwie substancje są
nazwane i przeznaczone są do analizy ilościowej, a kolejne dwie
substancje nie zostały nazwane i należy je zidentyfikować za pomocą
badania przesiewowego (można również podać wyniki ilościowe).
Uczestnicy proszeni są o badanie syntetycznych kanaboidów i
identyfikację najbardziej powszechnych syntetycznych kanaboidów.
Uczestnicy proszeni są o identyfikację do 4 narkotyków lub metabolitów
spotykanych w toksykologii sądowej.
Próbka moczu specjalnie do badań przesiewowych nowych
psychoaktywnych substancji (NPS) i może obejmować syntetyczne
kanaboidy. Może występować do dwóch substancji. Nie jest wymagana
żadna interpretacja.
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Prowadzenie pojazdów
Próbka
Ilość

Dostarczana jako

4

10ml

Próbka krwi

5

-

Studium przypadku

Parametry
Analiza ilościowa alkoholu i fluorków w próbce
krwi
Interpretacja studium przypadku (z wynikami
analitycznymi, scenariuszem lub oświadczeniem
świadka) w celu ustalenia potencjalnego poziomu
alkoholu we krwi w danym czasie

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć w Opisie programu QUARTZ.
Próbki należy dostarczyć do:
Imię i nazwisko:
Dział:
Firma:
Adres:

Płatnik:
NIP:
Firma:
Adres:
Miasto:

Miasto:
Kod pocztowy:
TEL:
FAX:
E-mail:

Kod pocztowy:
TEL:
FAX:
E-mail:

Informacje o raporcie należy wysłać do:
Imię i nazwisko:
E-mail*:

*Email informujący zostanie wysłany na wskazany adres
po opublikowaniu raportu w systemie PORTAL.

Próbki dodatkowe
Poniżej należy wpisać zamawiane dodatkowe próbki.

Uwaga:


W celu uzyskania informacji o cenach prosimy o kontakt z LGC Standards Sp. z o.o.



W celu zarejestrowania zgłoszenia niezbędne jest otrzymanie kopii zezwolenia na wykorzystywanie
substancji kontrolowanych wydanego przez Inspektorat Farmaceutyczny oraz wypełnionego
zapotrzebowania na wydanie z magazynu (szablon dostępny w LGC Standards Sp. z o.o.).



Faktura za uczestnictwo zostanie wystawiona przy każdej dystrybucji próbek.



Próbki do badań są dostarczane do laboratorium zazwyczaj dwa dni po terminie dystrybucji próbek.



W przypadku zgłoszenia do programu i nie wzięcia w nim udziału (bez wcześniejszego powiadomienia
LGC Standards Sp. z o.o.), koszty nie zostaną zwrócone.



LGC zastrzega sobie prawo do nie wysłania próbek lub raportu z wcześniejszych rund w przypadku nie
dokonania płatności zgodnie z warunkami wskazanymi na fakturze.



LGC nie gwarantuje liczby laboratoriów, które nadeślą wyniki dla poszczególnych parametrów
analizowanych w każdej rundzie.



Uwaga: podane wyżej ceny dotyczą raportowania wyników oraz otrzymania raportów w formie
elektronicznej, za pomocą internetowego systemu raportowania wyników PORTAL. W wypadku gdy
wybrana zostanie niestandardowa forma raportowania wyników naliczone zostaną dodatkowe koszty.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy LGC Standards.
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Raporty z programów oraz formularze raportowania wyników są dostępne jedynie w języku angielskim.



Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Podpisanie niniejszego formularza potwierdza akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży stosowanych
przez LGC Standards Sp. z o.o.

Obecni klienci
Jeśli chcesz zmienić swoje preferencje marketingowe, odwiedź nasze centrum preferencji lub skontaktuj się z
pl@lgcgroup.com
Nowi klienci
Firma LGC chciałaby kontaktować się z Tobą e-mailowo, telefonicznie lub za pomocą poczty i przekazywać Ci
informacje o swoich produktach, usługach i powiązanych dziedzinach badań. LGC nie przekazuje Twoich
danych kontaktowych stronom trzecim. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.
Tak, wyrażam zgodę na kontakt w sprawie produktów, usług i badań LGC
Nie, obecnie nie potrzebuję informacji marketingowych na temat produktów i usług LGC

Podpis ………………………………………

Data …………………………
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