Test na ojcostwo ze szczoteczki
do zębów, włosów, maszynki
do golenia oraz innych mikrośladów
Ustalenie ojcostwa odbywa się poprzez analizę i porównanie
materiału genetycznego należącego do konkretnych osób.
Materiał genetyczny może pochodzić z różnych próbek
– z wymazów z policzka lub mikrośladów.

Czym są mikroślady?
Są to przedmioty, które mogą zawierać DNA konkretnej
osoby. Każdego dnia używamy wielu różnych przedmiotów,
pozostawiając na nich swój ślad w postaci nieznacznej ilości
materiału genetycznego. Robimy to np. myjąc zęby, żując gumę czy
paląc papierosa. Takich przedmiotów, z których można „wydobyć”
czyjeś DNA jest bardzo dużo, w laboratoriach genetycznych
wszystkie je nazywa się mikrośladami. Są to np. szczoteczki do
zębów, chusteczki z katarem, niedopałki papierosa, włosy
z cebulkami i wiele innych.

Pewność wyniku testu na ojcostwo z mikrośladów
Wynik testu na ojcostwo z nietypowych próbek jest tak samo
pewny jak ten, w którym wykorzystane zostały wymazy policzkowe.
Analizując taki materiał można jednoznacznie potwierdzić
lub wykluczyć biologiczne ojcostwo.

Co trzeba zrobić, aby zlecić test
na ojcostwo z mikrośladów?
• Zadzwonić, napisać e-maila lub skontaktować się z nami na czacie
• Zebrać, zabezpieczyć i wysłać próbki do laboratorium
• Czekać na rezultat wykonanej analizy

START

To takie proste!

Zamów zestaw
do testu

Pobierz próbki
zlecenia

Odbierz wynik
do laboratorium
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Mikroślady można również przynieść do przychodni i na
miejscu pobrać od siebie wymaz z policzka.
Próbki mikrośladowe można przesłać do nas nawet z zagranicy
- dobrze zabezpieczone materiały nie ulegną zniszczeniu nawet
podczas kilkudniowego transportu.

è MASZYNKA DO GOLENIA
• Nie może to być maszynka zbyt nowa
– musi mieć widoczną szczecinę
• Trzeba mieć pewność, że goliła
się nią tylko jedna osoba

è ŚLADY KRWI
Próbki mikrośladowe, które są badane najczęściej

• Zachowane na różnych materiałach
– odzieży, podpasce, tamponie, plastrze

è WŁOSY
• Tylko te wyrwane z cebulkami – nie można ich ściąć
nożyczkami lub zebrać ze szczotki
• Najlepiej w ilości co najmniej 5 sztuk

è PATYCZKI KOSMETYCZNE

è SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW

è PASEK Z GLUKOMETRU

• Nie może to być szczoteczka zbyt
nowa – musi mieć ślady używania
• Trzeba mieć pewność, że myła
nią zęby tylko jedna osoba

• Zabezpieczony w czystej kopercie,
ewentualnie pojemniku na mocz

DO CZYSZCZENIA USZU
• Z woskowiną uszną na patyczku
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è PAZNOKCIE
• Należy je wyciąć wraz ze skórkami

è CHUSTECZKA DO NOSA
• Ze znajdującym się
w niej katarem
• Nie może być nasączona
substancjami zapachowymi
• Nie może mieć śladów
makijażu/ resztek jedzenia

è WIDELCE, NOŻE /NACZYNIA/
PUSZKI PO NAPOJACH
• Może nimi jeść lub pić
z nich tylko jedna osoba
• Nie mogą być myte ani płukane

è FILTR Z PAPIEROSA
è MAJTKI (bielizna osobista)
• Nie prana
• Z wydzieliną z pochwy
lub śladami spermy

• Palony wyłącznie
przez jedną osobę
• Zabezpieczony w czystej kopercie,
bądź pojemniczku na mocz

è GUMA DO ŻUCIA

è SMOCZEK LUB GRYZAK DZIECIĘCY

• Żuta nie krócej niż 10 min.

• Nie gotowany/ nie dezynfekowany
• Odpowiednio zabezpieczony
do transportu – tak aby nie miał
kontaktu z żadnym przypadkowym podłożem
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Pacjenci LabGen sa objęci bezpłatnym ubezpieczeniem próbek.
Jeśli analiza pierwszej próbki nie pozwoli na wystawienie wyniku,
wówczas badanie drugiej próbki jest bezpłatne.

Dysponują Państwo innymi próbkami?
Prosimy o kontakt!
Telefon: (85) 871 08 80
Czynny codziennie od 8.00 do 24.00
oraz w weekendy i święta od 8.00 do 21.00
Jeśli posiadają Państwo jakiś przedmiot należący do uczestnika
badania, ale nie mają pewności czy mógłby on zostać wykorzystany
w analizie, prosimy o kontakt. Nasi specjaliści powiedzą Państwu czy
przedmiot ten stanowi wartościową próbkę, czy może do badania
trzeba będzie włączyć coś innego. Doradzimy także jak zebrać i jak
zabezpieczyć próbki.

Jak zapakować próbki do wysyłki?
Przed przystąpieniem do zbierania mikrośladów najlepiej ubrać
rękawiczki ochronne, które zapobiegną przed ich zabrudzeniem.
Prosimy również zachować ostrożność

i nie dotykać dłońmi (bez rękawiczek) tych miejsc, w których
potencjalnie może znajdować się DNA osoby uczestniczącej
w badaniu.
Jeżeli próbka mikrośladowa jest mokra (np. plama krwi), trzeba
ją najpierw dokładnie osuszyć. Wszystkie próbki niestandardowe
najlepiej trzymać w suchym pomieszczeniu bez dostępu
do zbyt dużej ilości światła. Mikroślady najlepiej umieścić
w czystej, suchej kopercie. Następnie należy je odesłać pocztą
do laboratorium wraz z wypełnionym formularzem zlecenia lub
zadzwonić do nas po bezpłatnego kuriera. Mikroślady można też
przynieść do przychodni.
Jeżeli próbki, które dotrą do laboratorium będą złej jakości
(np. będą zapleśniałe), wówczas zwrócimy się z prośbą
o ponowne pobranie próbek.
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Pytania najczęściej zadawane
przez naszych Pacjentów
1) Czy wynik testu na ojcostwo z mikrośladów jest tak
samo pewny jak z wymazów?
Oczywiście! Wynik testu na ojcostwo jest pewny, niezależnie
od rodzaju analizowanego materiału. Ojcostwo zawsze zostaje
jednoznacznie potwierdzone lub wykluczone.

2) A co jeśli dostarczone mikroślady
nie będą użyteczne w badaniu?
Jeśli w toku analizy okaże się, że próbka mikrośladowa będzie
zanieczyszczona obcym DNA, lub jego ilość będzie niewystarczająca,
to zostaną Państwo niezwłocznie o tym powiadomieni i poproszeni o
dostarczenie innych materiałów.
Natomiast jeśli analiza pierwszej próbki nie pozwoli na wystawienie
wyniku, wówczas badanie drugiej próbki jest dla pacjentów LabGen
jest bezpłatne.

3) Dlaczego cena za test na ojcostwo z mikrośladów
różni się od ceny badania wymazów z policzka?
Próbki mikrośladowe wymagają zastosowania lepszych odczynników
i bardziej czułych metod niż wymazy z policzka. Generuje większe
koszty i automatycznie podwyższa cenę badania.

4) Jaki jest czas oczekiwania na wynik
badania ojcostwa z mikrośladów?
Wynik testu na ustalenie ojcostwa z wykorzystaniem mikrośladów
jest gotowy do odbioru po 5-10 dniach roboczych.
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Główny Punk Pobrań LabGen
REVITA-LAB, Medyczne
Laboratorium Diagnostyczne
ul.1000-lecia Państwa Polskiego 10/21
15-869 Białystok

Mają Państwo więcej pytań odnośnie
testów na ojcostwo z mikrośladów?
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego
lub rozmowy na anonimowym czacie.
Jesteśmy dostępni w tygodniu od 8.00 do 24.00
oraz w weekendy i święta od 8.00 do 21.00

Telefon:(85) 871 08 80, 570 423 011
E-mail: biuro@laboratoriumgenetyczne.pl
Czat na stronie internetowej
laboratoriumgenetyczne.pl
Powyższy poradnik został napisany przez: Podlaskie Centrum
Genetyki LabGen
Więcej informacji znajdą Państwo na stronach naszego serwisu:
laboratoriumgenetyczne.pl
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