
a) Deklarację Świadomej Zgody na wykonanie badania 

genetycznego oraz Deklarac ję  Świadomej  Zgody 

na przetwarzanie danych osobowych.

b) Trzy patyczki wymazowe do pobrania próbki materiału 

genetycznego Pacjenta.

c) Trzy kapsułki zawierające płyn.

d) Jedną przezroczystą kopertę, w której należy umieścić pobraną 

próbkę materiału genetycznego.

e) Jedną naklejkę służącą do zamknięcia pudełka transportowego.

f)  Jedną kartę informacyjną z indywidualnym kodem badania.

W celu przeprowadzenia badania, niezbędne jest podanie w Deklaracji 

Świadomej Zgody na wykonanie badania następujacych danych:

a) Imię i nazwisko, płeć, adres, numer telefonu, data urodzenia 

i nr PESEL.

b) Adres e-mail, na który zostanie przesłany wynik badania.

c) Data i podpis pacjenta lub prawnego opiekuna w przypadku 

dzieci do 18 roku życia na Deklaracji Świadomej Zgody 

na wykonanie badania.

d) Data i podpis Pacjenta lub opiekuna prawnego w przypadku 

dzieci do 18 roku życia na Deklaracji Świadomej Zgody 

na przetwarzanie danych osobowych.

ZESTAW ZAWIERA:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY

INSTRUKCJA WYKONANIA BADANIA 

GENO  DIET R



Wymagane jest powstrzymanie się od jedzenia, picia, palenia 
papierosów oraz żucia gumy przynajmniej przez 60 minut przed 
pobraniem próbki materiału genetycznego. 

Należy wyjąć pierwszy patyczek wymazowy z opakowania. 
UWAGA: w celu uniknięcia zanieczyszczenia próbki, końcówka 
patyczka wymazowego może mieć kontakt jedynie z powierzchnią, 
z której pobierany jest materiał DNA . 

W celu pobrania próbki materiału genetycznego, należy potrzeć 
patyczkiem wymazowym wewnętrzną stronę policzka, obracając 
wymazówkę 5-6 razy.

Po pobraniu, należy otworzyć kapsułkę z płynem i zanurzyć w niej 
wymazówkę na 30 sekund, a następnie zamknąć kapsułkę. 
Powtórzyć kroki 3 i 4 przy użyciu pozostałych patyczków 
wymazowych I kapsułek. 

UWAGA: Należy upewnić się, że kapsułki zostały prawidłowo 
i szczelnie zamknięte.

Po pobraniu materiału genetycznego, należy umieścić w foliowym 
opakowaniu i zamknąć je.

Patyczki wymazowe wyrzucić. 

Następnie należy wypełnić Deklarację Świadomej Zgody 
na wykonanie badania oraz na przetwarzanie danych osobowych.

Wypełnione formularze należy umieścić wraz z kapsułkami 
w pudełku transportowym, a następnie zamknąć je przy pomocy 
znajdującej się w zestawie naklejki.

Kartę z indywidualnym kodem badania należy zachować w celu 
ewentualnego porównania z otrzymanym wynikiem.

POBRANIE I TRANSPORT
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Kapsułki znajdujące się w foliowej kopercie należy umieścić 
w pudełku transportowym. 
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