ODBIERZ WYNIKI ON-LINE

DIAGpac

1 (BADANIA
GENOMOWE)

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!

1. wejdź na stronę https://wyniki.diag.pl,
2. wybierz POJEDYNCZE ZLECENIE
3. wpisz Numer zlecenia
oraz datę urodzeniA

wymazu do badań genetycznych z błony
śluzowej policzka

Przekazujemy Państwu zestaw pobraniowy, umożliwiający
samodzielne pozyskanie materiału do badania genetycznego.
Zestaw pozwala na szybkie i bezbolesne pobranie wymazu
z błony śluzowej policzka, z którego zostanie wyizolowany
materiał genetyczny.

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

• wymazówka (pałeczka z aplikatorem),
• rękawiczki,
• papierowo-foliowa torebka osuszająca,
• dwa kody kreskowe do naklejenia na probówkę i torebkę,
• oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych,
• e-voucher,
• deklaracja świadomej zgody na badanie genetyczne,
• instrukcja pobrania,
• zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa.

Przed rozpoczęciem pobrania:

7. Umieść probówkę w papierowo - foliowej torebce
osuszającej i zaklej ją.

1. 2-3 godziny przed pobraniem nie należy spożywać pokarmów, napojów, lizaków,
cukierków, żuć gumy itp., palić papierosów, używać środków do higieny jamy ustnej.
2. Bezpośrednio przed pobraniem zaleca się przepłukanie jamy ustnej wodą.
3. Małe dzieci mogą ssać smoczek, pod warunkiem, że jest on używany wyłącznie
przez jedno dziecko (smoczek nie jest wkładany do ust przez matkę czy inne osoby).

8. Na zaklejonej papierowo- foliowej torebce naklej
drugi kod kreskowy.

Instrukcja PobraniA wymazu:
UWAGA: Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem
wymazu należy wykonywać w jednorazowych rękawiczkach
dołączonych do zestawu.

9. Umieść wszystko w pudełku. Pamiętaj, że do
pudełka musi zostać dołączone dokładnie wypełnione oświadczenie opisane datą pobrania, deklaracja
świadomej zgody na badanie genetyczne oraz
e-voucher otrzymany wraz z zestawem do pobrania
materiału.

1. Umyj ręce i włóż rękawiczki.

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

2. Wyjmij wymazówkę (pałeczkę z aplikatorem)
z foliowego opakowania.

ODESŁANIE ZESTAWU:
3. Naklej indywidualny kod kreskowy wzdłuż plastikowej
probówki ochronnej oraz podpisz ją imieniem i nazwiskiem osoby od której pobierany jest wymaz.

4. Trzymając za żółty korek wyjmij wymazówkę z probówki ochronnej uważając aby koniec wymazówki nie
dotknął żadnej przypadkowej powierzchni ani innej osoby
poza osobą, od której pobierany jest wymaz
Uwaga: nie wyrzucaj probówki ochronnej!
5. Pobierz wymaz pocierając zdecydowanym płynnym
ruchem obrotowym obie strony wewnętrznej części
policzków (ok. 10 obrotów na jeden policzek).

6. Ostrożnie umieść wymazówkę w podpisanej i okodowanej probówce ochronnej uważając aby koniec wymazówki nie dotknął żadnej przypadkowej powierzchni.

DIAGpac

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.

