
Wymaz z policzka – podstawową 
próbką do testu na ojcostwo
Wymaz z błony śluzowej policzka jest podstawowym materiałem, 
z którego izoluje się DNA do testów na ojcostwo. Sporządzenie 
takiego wymazu jest proste, nie sprawi Ci żadnego dyskomfortu i co 
najważniejsze, nie zajmie więcej niż kilkadziesiąt sekund. Decydując 
się na pobór próbek do badania ojcostwa w przychodni zyskujesz 
gwarancję, że zostanie to zrobione prawidłowo.

Jeśli chciałbyś zrealizować wiarygodny test na ojcostwo i zależy 
Ci na tym, aby przygotowaniem wymazów zajął się fachowiec, 
przyjdź do Centralnego Punktu Pobrań EuroGen, mieszczącego 
się na ul. Aksamitnej 1 w Gdańsku. Wizytę możesz umówić nawet 
na ten sam dzień.

Jak możesz się umówić na badanie?

• Telefonicznie: 881 378 486, (58) 766 40 76
• Za pomocą e-maila: biuro@eurogen.pl                    
• Napisać na czacie na naszej stronie internetowej 

www.eurogen.pl

Telefoniczne zapisy na wizytę do przychodni prowadzimy
przez 7 dni w tygodniu w godzinach: 8.00 – 21.00.

W jaki sposób przygotować się 
do pobrania wymazów do testu 
DNA na ojcostwo w przychodni?

Rejestracja
570-423-011

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 17:00

ADRES 
Gdańsk, ul. Aksamitna 1

(Przychodnia „Aksamitna”)



W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant 
zapyta:

1.Jaki rodzaj badania chciałbyś zlecić?
Nasze Centrum wykonuje prywatne oraz sądowe testy na 
ojcostwo. Do realizacji testu DNA dla sądu potrzebna jest 
obecność matki, domniemanego ojca, dziecka oraz lekarza lub 
diagnosty laboratoryjnego, który pobiera próbki oraz czuwa nad 
tym, aby cały ten proces odbył się zgodnie z formalną procedurą. 
Dlatego też poprosimy Cię o podanie rodzaju testu, którym jesteś 
zainteresowany.
 
2.Dane osobowe, numer telefonu i e-mail.
Pozwoli to nam na swobodny kontakt z Państwem. Zapewniamy 
jednocześnie, że wszystkie dane osobowe są u nas całkowicie 
bezpieczne. 
 
3.W który dzień chciałbyś przyjść na pobranie?
Podaj dzień i godzinę, w którym mógłbyś zjawić się u nas na 
pobranie wymazów z policzka. My postaramy 
się zarejestrować Cię na najdogodniejszy termin.

Zasady, o których prosimy pamiętać 
przed pobraniem wymazów 

• Odstęp pomiędzy ostatnim posiłkiem/wypitym napojem 
(za wyjątkiem czystej wody) a pobraniem wymazu powinien 
wynosić co najmniej 2 godziny

• Na ok. 2 godziny przed pobraniem wymazów nie należy już palić 
papierosów i żuć gumy

Jak wygląda pobranie wymazów 
z policzka w przychodni?

Przed pobraniem materiału genetycznego personel zakłada 
jednorazowe rękawiczki i bierze do ręki sterylną wymazówkę. 
Zauważ, że robi to bardzo fachowo i ostrożnie, tak aby nie dotknąć 
końcówką aplikatora (główką patyczka) o żadną przypadkową 
nawierzchnię. Ma to oczywiście służyć ochronie przed jego



zabrudzeniem. Następnie wprowadza do twoich ust wymazówkę, 
przykłada do wewnętrznej strony jednego policzka i zdecydowanym 
ruchem pociera kilkakrotnie w celu zebrania materiału (komórek 
nabłonkowych). To samo robi z drugim policzkiem przy użyciu 
osobnej wymazówki. Cały ten krótki zabieg będzie dla ciebie 
zupełnie bezbolesny. 

Udając się na pobranie do sądowego testu na 
ojcostwo weź ze sobą następujące dokumenty:

• Aktualny dokument tożsamości: może to być 
dowód osobisty lub paszport

• Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – w przypadku, 
gdy nie ukończyło jeszcze 18 roku życia 

W jakiej formie opłacany jest test DNA na ojcostwo?

Po sporządzeniu wymazów zostaniesz poproszony o wniesienie 
opłaty na pokrycie kosztów pierwszej części badania – pobrania 
próbek w przychodni. 

Do 2 dni od wizyty w Centralnym Punkcie Pobrań w Gdańsku 
powinieneś wpłacić resztę należności za badanie – bezpośrednio 
na konto EuroGen. Koszty związane z realizacją badania możesz 
też rozłożyć na wygodne, elastyczne i nieoprocentowane raty! 
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.  

Jak prawidłowo wypełnić dokumenty zlecenia

Gdy przyjdziesz do przychodni,  jeszcze przed samym pobraniem, 
osoba z personelu medycznego da Ci specjalny formularz zlecenia 
badania i poprosi o jego staranne wypisanie.  W razie jakichkolwiek 
pytań czy wątpliwości zawsze możesz poprosić o pomoc 
w wypełnieniu dokumentu pracownika przychodni. Pamiętaj też, 
że uczestnictwo w badaniu osoby małoletniej wymaga zgody jego 
matki/ prawnych opiekunów. Dlatego też w dolnej części formularza 
zostaniesz poproszony o podpisanie oświadczenia, że taką zgodę 
posiadasz.



Zależy Ci na dyskrecji? 
Wybierz badanie anonimowe

Jeśli ważna jest dla Ciebie dyskrecja, laboratorium może 
zaproponować Ci również anonimowe badanie ojcostwa. 
Tym co odróżnia to badanie od testu zleconego w trybie 
standardowym jest oczywiście brak danych osób, które uczestniczą 
w teście na ojcostwo. W takim formularzu nie ma więc rubryk 
na imię, nazwisko czy pesel, a jedynie datę pobrania i rodzaj 
włączonego do badania materiału. Osoby badane określane 
są natomiast jako: „DOMNIEMANY OJCIEC” i „DZIECKO”. 

Kiedy i w jaki sposób poinformujemy Cię 
o wyniku analizy genetycznej?

Licząc od chwili trafienia Twoich próbek do laboratorium ich analiza 
trwa zaledwie 5 -7 dni roboczych. Na wynik badania sądowego, 
uzupełnionego o ekspertyzę biegłego sądowego, poczekasz nie 
dłużej niż 10 dni.  Po tym czasie możemy przekazać Ci pewną 
i niepodważalną informację na temat ojcostwa. To w jaki sposób 
chcesz otrzymać wynik badania zależy wyłącznie od Ciebie. Możemy 
przekazać Ci go tradycyjną pocztą, telefonicznie, e – mailowo lub 
np. dostarczyć do paczkomatu, bądź na poste restante. Oczywiście 
możesz wybrać kilka opcji jednocześnie.

Istnieje ponadto możliwość wyboru dyskretnej 
formy przekazania wyniku – bez oznaczeń 
laboratorium na kopercie!



Jakich informacji dostarczy 
Ci wynik badania ojcostwa?

Wynik badania zawiera informację o tym, czy dany mężczyzna 
jest czy nie jest ojcem dziecka. Oprócz niej zamieścimy w nim 
również pełne profile genetyczne badanych osób oraz słowną 
interpretacje wyniku. Jeśli wybrałeś badanie ojcostwa 
z procedurą sądową, dołączymy do niego również ekspertyzę 
biegłego sądowego.

FAQ – czyli najczęściej zadawane pytania

1.Czy w każdej chwili mogę odwołać 
umówioną wizytę w przychodni?
Tak! Nieobecność się w przychodni, pomimo umówionego spotkania, 
nie więżę się dla Ciebie oczywiście z żadnymi konsekwencjami. 
Prosimy jednak o kontakt jeśli z jakiegoś powodu nie będziesz mógł 
przyjść na pobranie – z Twojego terminu być może będzie mógł 
skorzystać inny pacjent. 

2. Czy to, że palę papierosy 
ma znaczenie dla testu na ojcostwo?
Nie. Choć wszystkich naszych pacjentów prosimy o zaprzestanie 
palenia na 2 godziny przed pobraniem wymazów, to sam fakt bycia 
palaczem nie ma w tym przypadku znaczenia. Materiał genetyczny, 
w który jesteśmy wyposażeni już od momentu poczęcia pozostaje 
taki sam aż do końca życia, a żaden czynnik zewnętrzny, np. palenie 
papierosów nie doprowadzi do zmiany naszego DNA. 

3.Czy choroba wpływa na wynik testu na ojcostwo?
Nie. Stan zdrowia pacjenta nie ma najmniejszego wpływu na wynik 
testu na ojcostwo. Jeśli np. z powodu bólu gardła zmuszony jesteś 
przyjmować tabletki do ssania, prosimy abyś wstrzymał się z tym 
na ok. 2 godziny przed pobraniem wymazów.



4.Czy aby móc zlecić test na ojcostwo 
muszę mieć skierowanie od lekarza?
Nie. Test na ojcostwo nie jest typowym badaniem medycznym, 
nie wymaga wiec skierowania od lekarza. Nie podlega też 
refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, przez co zleceniodawca 
zobowiązany jest zapłacić za niego samodzielnie. Zlecenie testu na 
ojcostwo może nastąpić na prośbę sądu, jak i osoby prywatnej (po 
osiągnięciu pełnoletności).

5.Czy zanim udam się na pobranie mogę umyć zęby?
Tak, najlepiej zrobić to jednak najpóźniej na 2 godziny przed 
pobraniem próbek w przychodni. 

6.Chciałbym, aby test wykluczył moje ojcostwo. 
Czy muszę o tym mówić osobie przyjmującej zamówienie?
Nie. Niekiedy pacjenci informują osobę przyjmującą zamówienie 
o celu swoich badań. Wynika to najczęściej w przekonania, 
że istnieją 2 rodzaje testu: na wykluczenie oraz na potwierdzenie 
ojcostwa. Podczas gdy my, wykonujemy zawsze tylko jedną analizę, 
która może dać wynik wykluczający albo potwierdzający ojcostwo. 
Nie ma więc potrzeby podawania celu swoich badań.

7.Co dzieje się z materiałami, które 
są ode mnie pobierane w przychodni?
Próbki, które od Ciebie pobraliśmy są przekazywane dalej 
do laboratorium. Tam zostają odpowiednio opisane i umieszczone 
w bazie komputerowej. Potem przechodzą kilka etapów analizy, 
na podstawie której wystawiany jest już wynik. 
W laboratorium przechowywana jest również cała dokumentacja 
z przeprowadzonego badania. Jest ona ściśle chroniona 
– w sposób spełniający warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 10 sierpnia 2001 roku, regulującym zasady przechowywania 
dokumentacji medycznej.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu!  

 Telefon: (58) 766 40 76 
   – czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 21.00. 
 E-mail: biuro@eurogen.pl 
 Czat: na naszej stronie www.eurogen.pl 

   czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.30

Niniejszy poradnik został przygotowany przez: 
Centrum Badań Genetycznych EuroGen, 
Centralny Punkt Pobrań ul. Aksamitna 1 
80 – 858 Gdańsk (Przychodnia „Aksamitna”) 

Więcej informacji jest dostępnych na stronach naszego
serwisu: www.eurogen.pl


