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BADANIE LABORATORYJNE 
DO SAMODZIELNEGO POBRANIA

DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ

UROGENITALNYCH

INSTRUKCJA POBRANIA

ODBIERZ WYNIKI ON-LINE

Przekazujemy Państwu zestaw pobraniowy, umożliwiający 
samodzielne pozyskanie materiału do badania laboratoryjnego. 
Test pozwala na szeroką diagnostykę chorób przenoszonych 
drogą płciową, tzw. STD (ang. sexually transmitted diseases) lub 
STI (ang. sexually transmitted infections). 

NUMER ZLECENIA

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

www.diagnostyka.pl

SKŁAD ZESTAWU:
• probówka wypełniona buforem wraz z jednomiarową 
   pipetą,
• pojemnik do pobrania moczu,
• rękawiczki,
• kod kreskowy do naklejenia na probówkę,
• oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych,
• instrukcja pobrania,
• zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa,
• e-voucher.

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

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



1. Dokładnie umyj ręce i załóż rękawiczki.

2. Pobierz pierwszych 20 do 30 ml świeżo oddanego 
moczu (pierwsza część strumienia) do pojemnika na mocz.

3. Odkręć zakrętkę probówki transportowej z zestawu 
pobraniowego uważając, by nie rozlać znajdującego się 
w środku buforu, ostrożnie obchodź się z zakrętką i pro-
bówką, aby nie dopuścić do ich zanieczyszczenia w tym 
również zewnętrznej powierzchni probówki transporto-
wej oraz zakrętki.

5. Probówka nie może zostać przepełniona.

6. Ostrożnie zamknij probówkę przy pomocy zakrętki, 
upewnij się, czy zakrętka jest mocno zakręcona.

INSTRUKCJA POBRANIA:

4. Przy użyciu plastikowej pipety jednomiarowej przelej 
mocz z pojemnika do probówki transportowej tak, aby 
poziom moczu w probówce był widoczny w okienku  
z podziałką na etykiecie probówki. Do przeniesienia od-
powiedniej objętości moczu wystarczy niewiele ponad 
jedno pełne ściśnięcie pipety jednomiarowej.
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PRZED ROZPOCZĘCIEM POBRANIA:
• Przed pobraniem próbki moczu należy ograniczyć zabiegi higieniczno 

- pielęgnacyjne okolicy narządów płciowych.
• Pacjent nie powinien oddawać moczu co najmniej godzinę przed pobraniem 

próbki.

ODESŁANIE ZESTAWU:

W zestawie znajduje się zwrotny list przewozo-
wy, 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.

80
 dni

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

7. Probówkę czytelnie opisz imieniem i nazwiskiem 
pacjenta, rodzajem materiału „Mocz” oraz datą pobrania.

8. Naklej kod kreskowy wzdłuż probówki (uważaj, aby 
nie zasłonić okienka wskazującego prawidłowy poziom 
płynu w probówce).

20-30 ml

9. 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.

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. 


