Test na ojcostwo z mikrośladów:
włosów, śladów krwi, szczoteczki
do zębów…
Test na ojcostwo polega na porównaniu materiału genetycznego
dziecka z materiałem genetycznym jego potencjalnego ojca.
Pozwala jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć biologiczne
ojcostwo.

Testy DNA na ojcostwo dają zawsze tak samo pewny
wynik, niezależnie od rodzaju badanych próbek
– mogą to być zarówno wymazy z policzka,
jak i mikroślady.

Co to są mikroślady?

Nasze DNA jest identyczne we wszystkich komórkach ciała, więc dla
badania ojcostwa nie ma znaczenia, skąd zostaną uzyskane
próbki.
Mikroślady mogą być wykorzystane w sytuacji, kiedy potencjalny
ojciec nie żyje lub gdy chcemy, by badanie było bardziej
przyjazne dla dziecka.

Test ojcostwa na podstawie mikrośladów
– jaka jest jego dokładność?
Test na ojcostwo wykonany na postawie próbek mikrośladowych
odznacza się taką samą dokładnością jak test, w którym DNA
wyizolowano z wymazów policzkowych.

Mikroślady to nic innego jak przedmioty, na których może być
obecne czyjeś DNA. Są to przedmioty osobiste, takie jak zużyte
chusteczki, maszynki do golenia i szczoteczki do zębów,
a także plamy krwi, plamy nasienia i wiele innych.
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UWAGA! Próbki możesz również przynieść bezpośrednio do
Centralnego Punktu Pobrań EuroGen w Gdańsku - Przychodnia
„Aksamitna”. Na miejscu możesz wtedy pobrać wymazy od siebie.
Bezpieczny transport…
Dobrze zabezpieczone mikroślady wytrzymają nawet kilkudniową
podróż. Badania na ojcostwo z mikrośladów mogą więc zlecać
nawet klienci zagraniczni.

Zlecenie testu na ojcostwo
z mikrośladów w 3 krokach

Mikroślady, które trafiają do nas najczęściej to:

1. Zadzwoń, napisz e-maila lub zgłoś się na czacie online
2. Zbierz mikroślady i wyślij je do laboratorium
3. Odbierz wynik i dowiedź się, kto jest ojcem dziecka

START

SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW
• Nie może to być szczoteczka użyta
tylko raz – musi mieć ewidentne ślady
używania
• Należy mieć pewność, że myła nią zęby
wyłącznie osoba biorąca udział w badaniu

To takie proste!

Zamów zestaw
do pobrania próbek
Pobierz wymaz
zlecenia badania

WŁOSY
• Minimum 5 włosów
• Muszą mieć widoczne cebulki
– włosy pozbawione cebulek,
np. w wyniku ścięcia czy zebrania
ze szczotki będą bezużyteczne.

Odbierz wynik
z formularzem do laboratorium
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PATYCZEK DO CZYSZCZENIA USZU
• Z wydzieliną uszną (woskowiną)
na jego powierzchni
ŚLADY KRWI
• Powinny być wcześniej wysuszone
• Mogą znajdować się na wielu różnych
podłożach –podpasce, tamponie, ubraniu,
plastrze, pasku z glukomentru
PAZNOKCIE
• Wycięte razem ze skórkami
SPERMA/ WYDZIELINA Z POCHWY
• Zachowana w zużytej
prezerwatywie/na bieliźnie
osobistej lub innym materiale
MASZYNKA DO GOLENIA
• Nie może to być golarka użyta tylko raz
– musi mieć widoczne ślady używania
• Należy mieć pewność, że goliła się nią
wyłącznie osoba biorąca udział w badaniu
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PUSZKI PO NAPOJACH/ NACZYNIA/ SZTUĆCE
• Z których jadła lub piła dana osoba
• Nie należy ich myć
SMOCZEK LUB GRYZAK DZIECIĘCY
• Nie należy go sterylizować lub gotować
przed wysłaniem
• Musi być odpowiednio zabezpieczony
– nie może mieć styczności z żadnym
przypadkowym, niesterylnym podłożem
GUMA DO ŻUCIA
• Najlepiej biała, żuta co najmniej
kilkanaście minut przez daną osobę
WYPALONY PAPIEROS
• Palony tylko przez daną osobę
• Wsadzony do pojemniczka na mocz
lub czystej papierowej koperty
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Chcesz wiedzieć, czy przedmioty, które
posiadasz nadają się do badania ojcostwa?
Zadzwoń!
Nasi specjaliści na podstawie rozmowy z Tobą określą czy rzecz,
którą posiadasz będziesz mógł włączyć do analizy. Doradzą Ci
również jak zebrać i zabezpieczyć próbki. Skontaktuj się z nami
i przedstaw swoją sytuację.

Najlepszym opakowaniem dla próbek nietypowych jest sterylny
pojemnik na mocz lub czysta, sucha, papierowa koperta.
Nie narzucamy konkretnego terminu, w którym należy dostarczyć
nam materiały do badania, nie powinny one jednak leżeć zbyt
długo. Najlepiej wysłać je pocztą w ciągu 2-3 dni do laboratorium
lub zamówić u nas bezpłatnego kuriera.

Telefon: (58) 766 40 76
czynny od 8.00 do 24.00 w tygodniu,
oraz od 8.00 do 21.00 w weekendy i święta

Możesz przynieść mikroślad do przychodni
i na miejscu pobrać wymazy z policzka od siebie

Jak przygotować próbki do wysyłki
Pamiętaj, że przedmiotów, na których może znajdować się czyjeś
DNA nie wolno dotykać gołymi rękami. Aby nie zanieczyścić
mikrośladów własnym DNA, zanim rozpoczniesz ich zbieranie,
koniecznie włóż rękawiczki ochronne. Mokre lub wilgotne próbki
(podpaskę, tampon, szczoteczkę do zębów lub golarkę) pozostaw
do wyschnięcia. Zebrane mikroślady przed nadaniem ich do
laboratorium przechowuj w suchym i zaciemnionym pomieszczeniu
– wilgoć i światło słoneczne mogą uszkodzić znajdujące się na nich
DNA.
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Pracownicy Centrum Badań Genetycznych EuroGen czuwają
nad tym, aby do analizy trafiały tylko próbki dobrej jakości. Jeśli
laboranci stwierdzą, że dany mikroślad nie nadaje się do badania,
wtedy skontaktujemy się z Tobą i poprosimy Cię o dostarczenie
kolejnego.
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Pacjenci EuroGen objęci są bezpłatnym ubezpieczeniem próbek.
Oznacza to, że jeżeli analiza DNA próbki nie pozwoli
na wystawienie wyniku, analiza drugiej próbki jest bezpłatna.
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FAQ – czyli najczęściej zadawane pytania

1. Czy test na ojcostwo z mikrośladów jest tak samo 		
dokładny jak ten z wymazów policzkowych?

3. Zauważyłem, że cena testu na ojcostwo z próbek
niestandardowych jest wyższa. Dlaczego?

Zdecydowanie tak! Badanie DNA na ojcostwo z mikrośladów niczym Wyższa cena za badanie ojcostwa z mikrośladów wynika
z konieczności użycia nieco bardziej zaawansowanych metod analizy
nie różni się pod względem swojej dokładności od standardowego
badania ojcostwa. DNA jest takie samo w całym naszym organizmie, i odczynników niż w przypadku analizy wymazów z policzka.
nie ma więc znaczenia skąd zostanie pobrane.
4. Właśnie wysłałem próbki do laboratorium.
Kiedy otrzymam wynik?
2. Próbki mikrośladowe, które wybrałem do badania
są nienajlepszej jakości. Co teraz?
Spokojnie. Nasi laboranci czuwają nad tym, aby do analizy trafiały
jedynie materiały dobrej jakości. Jeśli zatem stwierdzą, że dany
mikroślad nie nadaje się do badania, wówczas skontaktujemy
się z Tobą i poprosimy Cię o nadesłanie/ przyniesienie kolejnego.
Co więcej, jeśli analiza nie pozwoli na wystawienie wyniku, badanie
drugiej próbki jest bezpłatne dla pacjentów EuroGen.
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Wynik testu na ustalenie ojcostwa z niestandardowych próbek
wydajemy w ciągu 5-10 dni roboczych, licząc od momentu trafienia
próbek do laboratorium.
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Masz więcej pytań?
Zapraszamy do kontaktu!
Telefon: (58) 766 40 76
E-mail: biuro@eurogen.pl
Czat: na naszej stronie www.eurogen.pl

Centralny Punkt Pobrań EuroGen,
Przychodnia “Aksamitna”
ul. Aksamitna 1, Gdańsk

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
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