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ชุดจ ัดเก็บฟันประกอบไปด้วย

1 กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
1 กล่องโฟมรักษาอุณหภูมิ
รายละเอียดวิธีการจัดเก็บ

2 หลอดจัดเก็บแบบปราศจากเชื้อโรค (อย่าเปิ ดหลอดจนกว่าจะใช้เก็บฟัน)
2 ถุงเจล (Gel pack)
1 ถุงซิ บล็อก

ท่ านควรศึกษาวิธีการจัดเก็บอย่ างละเอียด
การเตรียมการ
• เก็บชุดจัดเก็บฟันไว้ในสถานที่สะอาดและหาง่ายเมื่อต้องการใช้
• แช่แข็งเจลแพ็ค (Gel Pack) ในตูเ้ ย็นช่องแช่แข็งและแช่นมจืดที่ปราศจากเชื้อโรค (UHT) ในตูเ้ ย็น 4°C
• ก่อนถอนฟันให้ขดู สิ่ งสกปรกจากตัวฟันและทําความสะอาดฟันด้วย 70% แอลกอฮอล์
• ลักษณะของฟันนํ้านมที่หลุดออกเองหรื อถูกถอนต้องเป็ นฟันที่มีช่องเปิ ดที่ปลายรากฟัน
* หากปลายรากฟันไม่เปิ ด หรื อรากฟันไม่ละลาย ให้ทนั ตแพทย์กรอฟันระหว่างตัวฟัน และรากฟัน โดยกรอให้เกือบขาดจากกัน
• ลักษณะฟันกราม และ/หรื อฟันคุดที่ถูกถอน ควรจะมีลกั ษณะตัวฟันอยูค่ รบ ในกรณี ตดั แบ่งฟันให้ตดั แบ่งตรงรอยต่อของตัวฟันและรากฟัน
โดยกรอให้เกือบขาดจากกัน จะต้องใส่ท้ งั ตัวฟันและรากฟันลงไปในหลอดเดียวกันต่อ 1 ซี่ กรณี จดั เก็บฟันหลายซี่ในบุคคลเดียวกัน ต้อง
แยกฟันแต่ละซี่ในหลอดแยกกัน
• นําฟั นที่หลุดออกเองหรื อถูกถอนใส่ ลงไปในหลอดสําหรับจัดเก็บทันที (ไม่เปิ ดหลอดจนกว่าจะใช้) เทนมจืดที่ปราศจากเชื้อโรคลงไปจน
เกือบเต็มหลอด ปิ ดฝาให้สนิ ท (โดยใช้ 70% แอลกอฮอล์ เช็ดปากกล่องนมและกรรไกรหรื อมีดที่ใช้ตดั ให้สะอาด) วางหลอดจัดเก็บฟันใน
ตูเ้ ย็น 4๐C (ห้ามแช่ฟันในช่องแข็งโดยเด็ดขาด)
• กรณี ที่ไม่มีหลอดจัดเก็บฟั น ให้นํากล่องนมจื ด UHT ขนาดเล็ก มาใช้เป็ นภาชนะบรรจุ แทน โดยดึ งที่ พบั มุมกล่องออกมา และใช้ 70%
แอลกอฮอล์ เช็ดบริ เวณมุมกล่องนม และกรรไกรที่เช็ดด้วย 70% แอลกอฮอล์ตดั เทนมออกจากกล่องในปริ มาณเล็กน้อย ใส่ ฟันลงไป แล้ว
ปิ ดพับ มุ ม กล่ อ งนม พร้ อ มติ ด เทป เพื่ อ ให้ ปิ ดสนิ ท จัด เก็ บ ในตู ้เย็น 4 ๐C หรื อ กล่ อ งที่ มี เจลแพ็ค แช่ แ ข็ง เพื่ อ ดําเนิ น การจัดส่ งต่ อ มาที่
ห้องปฏิบตั ิการ
• ทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลในใบนําส่งให้ครบถ้วน
โทรแจ้ง บริ ษทั ไบโอ เอ็มเอสซี จํากัด หมายเลข 092 192 7555 เพือ่ มารับฟัน หรื อส่งโดย EMS หรื อ FedEx มายังห้องปฏิบตั ิการโดยตรง ตามที่
อยูด่ า้ นบน
การบรรจุและการจัดส่ ง
• วางหลอดจัดเก็บฟันในถุงซิบล็อก ที่มีเจลแพ็คแช่แข็งไล่อากาศออกให้มากที่สุด ปิ ดปากถุงซิบล็อก
• นําถุงที่บรรจุเรี ยบร้อยแล้วใส่ลงในกล่องโฟม
ปิ ดถุงซิบล็อก
• วางเอกสารทั้งหมดลงบนด้านบนของกล่อ งโฟม
และปิ ดด้วยฝากล่องโฟม
หลอดใส่ ฟั น ในนม
ถุงเจลแช่ แข็ง
• ตรวจเช็คให้เรี ยบร้อย นําใส่ในกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ปิด
สดจื ดแช่ เย็น ไม่ แช่
กล่องให้สนิ ทพร้อมจัดส่ ง หรื อโทรแจ้ง บริ ษทั ไบ
แข็งฟัน
โอเอ็มเอสซี จํากัด ส่งคนมารับโดยตรง
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เอกสารประกอบการจัดเก็บฟันนํา้ นม ฟันกรามซี่ที่ 3 และฟันคุด เพื่อการจัดเก็บ Stem Cells
บริ ษทั ไบโอ เอ็มเอสซี จํากัด
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โทรศัพท์ : 02-981-7990

Laboratory
111 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ห้องเลขที่ 307 B1/B2 ตึก Incubator wing
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ชื่อ..................................นามสกุล............................................เลขประจําตัวประชาชน.........................................
เพศ □ ชาย □ หญิง อายุ...........ปี ...........เดือน วัน/เดือน/ปี เกิด.................................................................
ชื่อ-นามสกุล บิดา.....................................................................เลขประจําตัวประชาชน.........................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา.................................................................เลขประจําตัวประชาชน.........................................
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ฟันของท่ านหลุดวันที่........................เวลา.....................หรื อถูกถอนออกวันที่.........................เวลา......................
ท่ านได้ เก็บฟันที่หลุดหรื อถอนออกทันที ใส่ ในนมสดจืดที่ปราศจากเชื้อโรคในหลอดพลาสติกที่จดั ให้ ไว้
_______ ใช่
_______ ไม่ใช่
และเก็บในตู้เย็น 4๐C
กรุ ณาอย่ านําส่ งฟันที่หลุดแล้ วมากกว่ า 24 ชั่วโมง หรื อจัดเก็บไม่ ถูกต้ องตามวิธีการที่ให้ ไว้ เพราะจะทําให้ ไม่ สามารถแยก
Stem Cells ได้
โปรดระบุตาํ แหน่ งของฟันที่จัดส่ งห้ องปฏิบัตกิ าร โดยกาเครื่ องหมาย √ ตรงตามซี่ของฟัน

Tooth Identification Chart

ฟันนํ้านม

ฟันคุดหรื อฟันกรามซี่ ที่สาม

โทรแจ้ง บริ ษทั ไบโอ เอ็มเอสซี จํากัด โทร 02-981-7990 / 092-192-7555
ผูส้ ่ ง โรงพยาบาล/คลินิก.............................................................................................................................................
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