INSTRUKCJA

WYKONANIA BADANIA W KIERUNKU USTALENIA OJCOSTWA I POKREWIEŃSTWA
SKŁAD ZESTAWU:
Instrukcja wykonania badania w kierunku ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa
Formularz zamówienia badania

WIZERUNEK PUDEŁKA/ZESTAWU

Wymazówki (3 sztuki)
Rękawiczki (2 pary)
Woreczek strunowy do zapakowania mikrośladów (3 sztuki)
Wizytówka PapGen z danymi kontaktowymi oraz kodem zlecenia

Koperta zwrotna z opłaconą przesyłką Poczty Polskiej zaadresowana na PapGen
Koperta zwrotna z etykietą firmy kurierskiej DHL zaadresowana na PapGen

WYMAZ
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

Co najmniej 3 godziny przed pobraniem wymazu (w przypadku dzieci 1 godzina) nie należy spożywać posiłków oraz płynów (z wyjątkiem wody),
palić papierosów, przyjmować leków, myć zębów. W jamie ustnej nie powinno być żadnych ciał obcych (gum do żucia, cukierków, lizaków i innych).

INSTRUKCJA POBRANIA:

4. Potrzyj wacikiem wewnętrzną stronę
policzka 10 razy z prawej i z lewej strony.

1. Załóż rękawiczki ochronne!

2. Wyjmij wymazówkę z folii ochronnej.
Opisz wymazówkę
(stopniem pokrewieństwa - domniemany ojciec,
matka, dziecko itp. lub A, B, C itd.)

5. Włóż wymazówkę do osłonki uważając,
aby nie dotknąć końcówką innej powierzchni.

UWAGA! Opis musi być spójny ze zleceniem
badania oraz datą pobrania.

6. Umieść osłonkę z wymazem w woreczku
foliowym. Zdejmij rękawiczki. Postępuj w ten
sam sposób w przypadku materiału pobieranego od każdej z badanych osób.

3. Wyjmij wymazówkę z osłonki trzymając
za żółtą końcówkę i włóż do jamy ustnej.

MIKROŚLADY

LISTA MIKROŚLADÓW:
■■ szczoteczka do zębów

1. Opisz woreczek strunowy
(stopniem pokrewieństwa - domniemany ojciec,
matka, dziecko itp. lub A, B, C itd.).
UWAGA! Opis musi być spójny ze zleceniem
badania oraz datą pobrania.

■■ guma do żucia
■■ smoczek
■■ używana chusteczka higieniczna
■■ niedopałek papierosa
■■ pasek od glukometru
■■ używany plaster

A

2. Załóż rękawiczki ochronne! Włóż mikroślad do
woreczka strunowego i zamknij go.
Każdy mikroślad powinien być w osobnym
woreczku.

■■ obcięte paznokcie

Mikroślady w jednym woreczku muszą pochodzić
od jednej osoby.

UWAGA! Należy zachować niewykorzystaną wymazówkę i/lub woreczek strunowy z dostarczonego zestawu do czasu wydania wyniku. Wymazówka i/lub woreczek
strunowy mogą zostać wykorzystane w przypadku konieczności ponownego pobrania wymazu/mikrośladu wynikającej ze zbyt małej ilości DNA w dostarczonej próbce.
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WYPEŁNIENIE FORMULARZA
1. Wpisz dane zAMAWIAJĄCEGO

(imię i nazwisko, datę wypełnienia zamówienia - niezbędną do odczytania wyniku, numer telefonu lub e-mail - niezbędny do kontaktu).

2. Wybierz i zaznacz sposób OTRZYMANIA wyniku

(w przypadku braku zaznaczonego sposobu przesłania wyników domyślnie wyniki zostaną umieszczone na stronie www.papgen.diag.pl).

3. Uzupełnij tabelę

(np. próbka A - np. domniemany ojciec, wymaz, data pobrania np. 21-01-2020, wybierz płeć; próbka B- np. dziecko 1,
mikroślad - np. paznokcie, data pobrania: 22-01-2020, wybierz płeć).

4. Zapoznaj się z oświadczeniem, uzupełnij datę i podpisz ZAMÓWIENIE (żółte pole).
5.

Zachowaj wizytówkę umieszczoną w zestawie,

Na drugiej stronie wizytówki znajduje się kod kreskowy zamówienia. Jest on niezbędny do odczytu wyniku on-line na stronie www.papgen.diag.pl i uzyskania informacji o zleconym badaniu. Pamiętaj także o zapisaniu / zapamiętaniu daty wypełnienia formularza zamówienia, ponieważ jest ona niezbędna do odebrania wyniku on-line.

WYSYŁKA ZESTAWU Z MATERIAŁEM DO BADAŃ ORAZ ZLECENIEM
Spakuj zlecenie wraz z pobranymi materiałami do otrzymanego pudełka.

Wysyłka kurierem DHL

przy użyciu koperty z etykietą zwrotną:
Zapakuj zestaw w kopertę z etykietą zwrotną DHL.
Wejdź na stronę papgen.diag.pl/badania wysyłkowe lub https://dhl24.com.pl/zwroty/
Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę”
Wybierz sposób oddania przesyłki (punkt DHL, POP: Żabka, InMedio lub czekaj pod
wskazanym adresem na kuriera).
Przesyłka jest opłacona.

Wysyłka Pocztą Polską:
zapakuj zestaw w kopertę ze stemplem
zwrotnym oraz adresem PapGen
i oddaj w placówce pocztowej.
Przesyłka jest opłacona.

ODBIÓR WYNIKU
WYSYŁKOWO

poprzez stronę internetową www.papgen.diag.pl
za pomocą kodu zamówienia (kod kreskowy przyklejony
na wizytówce PapGen identyczny z kodem przyklejonym
w prawym górnym rogu zamówienia) oraz daty
wypełnienia formularza zamówienia w formacie:
DD-MM-RRRR wpisana na formularzu w żółtym polu.

Poczta Polska (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub DHL w wersji papierowej na
życzenie klienta; aby uzyskać wersję papierową
należy uzupełnić pole adres, na który ma zostać
wysłany wynik w formie papierowej.

UWAGI: Data znajdująca się na pudełku jest datą przydatności zestawu do użycia.
Informacja o przebiegu badań i wynikach:

663 680 416
Infolinia czynna pn.-pt. 8:00-16:00
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DOSTĘP ON-LINE

