ODBIERZ WYNIKI ON-LINE

DIAGpac

Infekcje
układu
pokarmowego

Numer zlecenia

BadaniE LABORATORYJNE

do samodzielnego pobrania

Instrukcja POBRANIA
Uwaga!
Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania
w laboratorium. Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!

Infekcje układu pokarmowego
badanie molekularne met. Real Time PCR

1. wejdź na stronę https://wyniki.diag.pl,
2. wybierz „POJEDYNCZE ZLECENIE

Przekazujemy Państwu zestaw umożliwiający samodzielne
pobranie w zaciszu domowym materiału do badania molekularnego. Test pozwala na szybką i czułą diagnostykę infekcji
układu pokarmowego w jednej próbce kału.

3. wpisz Numer zlecenia
oraz datę urodzeniA

Skład zestawu:
W razie pytań dotyczących testu i wykonania
pobrania skontaktuj się z nami:

695 235 299
e-mail: kontakt@polskagenetyka.pl

www.diagnostyka.pl

• probówka wraz z wymazówką,
• rękawiczki,
• biodegradowalna podkładka toaletowa,
• kod kreskowy do naklejenia na probówkę,
• oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych,
• instrukcja pobrania,
• zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa.

Przed rozpoczęciem pobrania:
• Przed pobraniem próbki kału, w razie potrzeby, opróżnij pęcherz moczowy
• Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni i sprawdź, czy zestaw jest
kompletny.
• Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu
skontaktuj się pisząc na adres mailowy: diagpack@diag.pl

Instrukcja POBRANIA pobrania:
1. Oddaj kał na podkładkę toaletową naciągniętą
na deskę sedesową.

• Wypełnij i podpisz w prawym dolnym rogu OŚWIADCZENIE.
• W przypadku osoby niepełnoletniej, OŚWIADCZENIE podpisuje opiekun prawny.
UWAGA! Nieprawidłowe pobranie materiału może skutkować niemożliwością
uzyskania wyniku.

Pudełko wyślij w następnym dniu roboczym od pobrania.
Do czasu odbioru przesyłki przez kuriera przechowuj je w temperaturze pokojowej z dala od źródeł światła i ciepła.

ODESŁANIE ZESTAWU:
2. Umyj ręce i załóż rękawiczki.

3. Delikatnie odkręć probówkę, uważaj aby nie dotknąć
końcówką wymazówki żadnej przypadkowej powierzchni.
Umieść końcówkę wymazówki w kale, a następnie delikatnie przenieś ją do podłoża płynnego znajdującego się
w probówce. Odłam końcówkę wymazówki w miejscu
zaznaczonym na czerwono tak aby można było zamknąć
probówkę.

4. Zakręć probówkę i obracaj góra-dół przez ok. 1 min.

5. Opisz probówkę imieniem, nazwiskiem i datą pobrania
kału. Naklej na probówce - wzdłuż probówki - naklejkę z indywidualnym kodem kreskowym dołączonym do
zestawu.
6. Umieść probówkę w pudełku. Pamiętaj, że do
pudełka musi zostać dołączone dokładnie wypełnione
oświadczenie opisane datą pobrania oraz
e-voucher otrzymany wraz z zestawem do pobrania
materiału.
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80
dni

W zestawie znajduje się zwrotny list przewozowy, który jest ważny 80 dni roboczych od daty
wystawienia.

Wysyłka kurierem DHL przy użyciu koperty
z etykietą zwrotną:
Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejoną
etykietą zwrotną DHL.
Wejdź na stronę https://dhl24.com.pl/zwroty/
Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę
„zwróć paczkę” Przesyłka jest opłacona.

Wysyłka powinna nastąpić w dniach poniedziałek
- piątek. Nie powinna być nadawana przed dniami
świątecznymi.

