INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU DO BADANIA DNA NA OJCOSTWO
Pobranie materiału do testu DNA na ojcostwo jest całkowicie bezbolesne a przy tym proste, szybkie i
nieinwazyjne. Standardowym źródłem materiału do badania na ojcostwo jest wymaz z wewnętrznej
strony policzka. MoŜna go z powodzeniem pobrać samemu w domu, za pomocą zamówionego
wcześniej zestawu testowego. Potrwa to zaledwie kilka minut.
PoniŜej znajdziesz szczegółową instrukcję pobrania materiału do testu DNA na ojcostwo.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO POBRANIA MATERIAŁU
Około 1-2 godzin przed pobraniem materiału osoby przystępujące do badania nie powinny nic jeść,
ani teŜ pić.
KROK PIERWSZY
Rozpakuj zamówiony zestaw testowy. Znajdziesz w nim następujące elementy:
•
•
•
•
•

Komplet sterylnych wymazówek w plastikowych opakowaniach.
Szczegółową instrukcję pobrania materiału do badania na ustalenie ojcostwa
Zaadresowaną kopertę zwrotną
Blankiet przelewu (dodawany, jeśli zdecydują się Państwo na taką formę płatności)
Formularz zlecenia badania na ustalenie ojcostwa

Zestaw zawiera więc wszystkie potrzebne elementy, abyś mógł dokonać pobrania materiału oraz
zlecenia badania. Pamiętaj, Ŝe po rozpakowaniu zestawu wymazówki nie powinny mieć kontaktu z
Ŝadną niesterylną powierzchnią, ani teŜ inną osobą niŜ osoba badana. Materiał DNA pochodzący od
innej osoby moŜe doprowadzić do niepowodzenia badania.
KROK DRUGI
Aby przystąpić do pobrania naleŜy wyjąć właściwą wymazówkę ( wymazówki opatrzone są opisem
wskazującym czyj materiał powinien być pobrany za ich pomocą) chwytając za jej koniec (bez
gąbeczki!). Następnie pocieramy nią około 10 razy wewnętrzną stronę policzka bo obu stronach – 5
razy po jednej stronie oraz 5 razy po drugiej stronie. Samo poślinienie wymazówki nie stanowi
wystarczającego materiału do badania!
KROK TRZECI
Bezpośrednio po pobraniu materiału wymazówkę naleŜy umieścić z powrotem w plastikowym
opakowaniu. Pamiętaj, aby nie miała ona styczności z Ŝadną inną osobą ani teŜ niesterylną
powierzchnią! Wymazówki podpisz imieniem i nazwiskiem osób, od których został za ich pomocą
pobrany materiał do badania a następnie wyślij do laboratorium.

MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE POBRANIA MATERIAŁU?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

• tel. /fax: (061) 669 05 41
• e-mail: laboratorium@centrumdna.pl

