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Jakie próbki można pobrać 
do badania na ojcostwo?
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Do badania możesz dostarczyć wszelkie 
materiały, na których znajduje się DNA 
danej osoby - od niewidocznych gołym okiem 
fragmentów naskórka po plamy krwi. Wybierz 
te, które będzie Ci najwygodniej zebrać.

Do zebrania i zabezpieczenia próbek możesz 
wykorzystać:

Patyczki higieniczne lub wymazówki
Jednorazowe, lateksowe rękawiczki
Czystą, papierową kopertę
Plastikowy pojemnik (taki jak na mocz,         
dostępny w aptekach)
Kartonowe pudełko
Nożyczki, marker

Jeżeli masz taką możliwość, przed zebraniem próbek załóż jednorazowe rękawiczki. 
Dotykając próbek omijaj miejsca, w których może znajdować się materiał genetyczny 
badanej osoby. Próbki przechowuj w suchym i ciemnym miejscu 
przed dostarczeniem do laboratorium.
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JAKIE PRÓBKI MOŻESZ DOSTARCZYĆ DO BADANIA

Jak zebrać i przechowywać próbki?
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Wymazy z wewnętrznej strony 
policzka pobrane za pomocą 
zestawu
Wystarczy potrzeć wnętrze policzków 
wymazówkami zawartymi w naszym zestawie 
do pobrania próbek DNA, zgodnie z dołączoną 
instrukcją. Wymazówki włóż następnie do 
papierowego opakowania, z którego zostały 
wyjęte. Opisz i schowaj do koperty zwrotnej 
dołączonej do zestawu.

Wymazy z policzka pobrane 
na patyczki higieniczne
Utnij bawełnianą główkę z jednej strony patyczka 
i pocieraj wnętrze policzka drugą końcówką 
przez około 10 sekund. Tą samą czynność 
powtórz z drugim patyczkiem dla drugiego 
policzka. Oba patyczki włóż następnie do czystej, 
papierowej koperty.
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Włosy wyrwane z cebulkami
Do badania potrzebnych jest min. 5 sztuk 
włosów. Ważne, aby były wyrwane i miały 
widoczne cebulki (do badania nie nadają się
włosy obcięte, ponieważ DNA izoluje się 
z cebulek). Zebrane włosy włóż do czystej, 
papierowej koperty.

Paznokcie wycięte ze skórkami
Paznokcie powinny być wycięte wraz 
ze skórkami (DNA izoluje się ze skórek). 
Zebrane paznokcie włóż do czystej, papierowej
koperty.

Patyczki z woskowiną uszną
Patyczki powinny zawierać widoczną woskowinę. 
Ważne aby mieć pewność, że dane patyczki były 
używane tylko przez badaną osobę. 
Zebrane patyczki włóż do czystej, 
papierowej koperty.
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Niedopałek papierosa
Niedopałek umieść w kopercie lub sterylnym 
pojemniku (takim jak na mocz, dostępnym 
w aptece)
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Guma do żucia
Guma powinna być żuta min. 5 minut aby miała 
odpowiednią ilość DNA. Umieść ją w czystym 
pojemniku (np. sterylnym pojemniku na mocz, 
dostępnym w aptece). Jeśli jest mokra, pozostaw 
ją wcześniej do wyschnięcia.

Chusteczki z wydzieliną 
z nosa (katar)
Chusteczka powinna być nienawilżana 
i nienasączoną żadną substancją. Pozostaw 
ją do wyschnięcia, a następnie włóż do czystej, 
papierowej koperty.
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Plamy krwi lub krew
Plamy krwi powinny być zebrane na czystą 
chusteczkę higieniczną, wacik lub materiał, 
a następnie wysuszone. Chusteczka nie 
powinna być nawilżana czy nasączona jakąś 
substancją. Do badania nadają się też różne 
przedmioty z krwią np. pasek z glukometru, 
tampon lub podpaska oraz ubranie. Jeśli są 
mokre, pozostaw je do wyschnięcia. Próbki z 
krwią zabezpiecz tak, aby był możliwy dopływ 
powietrza, np. włóż je do czystej, papierowej 
koperty. Do badania można również pobrać 
krew z żyły odłokciowej, podobnie jak do 
morfologii. W tym celu skontaktuj się z nami, 
aby umówić wizytę w wybranej przychodni.
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Wydzielina biologiczną 
(sperma, śluz)
Wydzielinę zbierz na czystą chusteczkę 
(nienawilżaną i nienasączoną żadną substancją). 
Pozostaw ją do wyschnięcia, a następnie włóż 
do czystej, papierowej koperty. Do laboratorium 
możesz też dostarczyć bieliznę i ubranie z plamą 
lub wycięty fragment materiału. Pamiętaj, 
aby zaznaczyć plamę markerem (możesz ją 
obrysować). Materiał pozostaw do wyschnięcia, 
a następnie włóż do czystej, papierowej koperty.
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Maszynka do golenia
Maszynka powinna być użyta co najmniej kilka 
razy tylko przez jedną osobę. Pozostaw ją do 
wyschnięcia w suchym i zacienionym miejscu, 
następnie włóż do czystej, papierowej koperty.

Szczoteczka do zębów
Szczoteczka powinna być używana co najmniej 
kilka razy tylko przez jedną osobę (najlepiej, aby 
miała widoczne ślady użytkowania). Pozostaw ją 
do wyschnięcia w suchym i zacienionym miejscu, 
następnie włóż do czystej, papierowej koperty.

Gryzaki i smoczki dziecięce
Powinny być używane przez dłuższy czas 
(bez sterylizacji czy wygotowania). Smoczek 
włóż do ochraniacza dołączonego standardowo 
do smoczka lub do plastikowego pojemnika na 
mocz, dostępnego w aptekach).
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Sztućce, szklanki, kubki, puszki,
słomki do napojów
Przedmioty z których jadła lub piła dana osoba 
pozostaw do wyschnięcia (bez mycia). Następnie 
włóż je do czystej, papierowej koperty lub 
zabezpiecz w kartonowym opakowaniu tak, 
aby nie potłukły się w czasie transportu.

Balon
Do badania nadaje się balon, który był 
nadmuchany przez daną osobę. Wypuść 
z niego powietrze, pozostaw go do wyschnięcia
i włóż do czystej, papierowej koperty.

Inne próbki
Jeśli posiadasz inne próbki skontaktuj się z nami.
Chętnie doradzimy, czy są odpowiednie do analizy 
i jak je zabezpieczyć. Zadzwoń pod numer 
tel. 800 007 771
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Próbki z materiałem genetycznym nie mają określonego terminu przydatności. Na jakość DNA 
wpływają warunki przechowywania stąd zalecamy, aby próbki do laboratorium dostarczyć od 
razu po ich zebraniu, najlepiej w ciągu kliku dni. Trzeba przy tym podkreślić, że laboratorium z 
powodzeniem analizowało próbki przechowywane przez klientów przez długi czas np. rok (włosy), 
a nawet 30 lat (maszynka do golenia)!

Po zebraniu próbek wystarczy zadzwonić do nas i zamówić bezpłatnego kuriera, który dostarczy je 
do laboratorium. Próbki można też dostarczyć osobiście do jednego z ponad 200 punktów pobrań 
w całej Polsce. Na miejscu pobierzesz też wymazy z policzka od siebie, a także uzyskasz pomoc przy 
wypełnianiu formularza zlecenia badania.

Do próbek należy dołączyć wypełniony formularz zlecenia badania (pobrany ze strony 
www.testDNA.pl, przesłany e-mailem lub dołączony do naszego zestawu). 

TERMIN PRZYDATNOŚCI PRÓBEK DNA

JAK PRZESŁAĆ PRÓBKI DO LABORATORIUM
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www.testdna.pl/kurier

Zamów BEZPŁATNEGO KURIERA

796 645 008

Przyjdź do placówkiPrzyjdź do placówki

Sprawdź
adresy na
www.testdna.pl/testdna_placowki/
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Dzięki temu zyskujesz bezpieczeństwo i pewność, że cena badania jest stała. Jeśli próbka okaże się 
być niewystarczającej jakości (np. będzie zawierała za mało DNA lub będzie mocno zanieczyszczona), 
kolejną próbkę badamy bezpłatnie, aż do skutku!

Kolejną próbkę możesz dostarczyć w dowolnym terminie – za tydzień, za miesiąc, a nawet za rok. 
Twoje zlecenie będzie cały czas otwarte.

WSZYSTKIE PRÓBKI W JEDNEJ CENIE
Cena testu na ojcostwo w testDNA jest niezależnie od rodzaju dostarczonych próbek. Do laboratorium 
dostarczy je bezpłatnie kurier – wystarczy, że zadzwonisz do nas i ustalisz dogodny termin odbioru. 
Sprawdź cennik na http://www.testdna.pl/cennik

PRÓBKI BADAMY AŻ DO SKUTKU
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Barbara Prokura, Dyrektor ds. operacyjnych testDNA Laboratorium Sp. z o.o.
Przyjmujemy do testów na ojcostwo praktycznie każdą próbkę, która 
spełnia podstawowe wymogi. Mamy doświadczenie w analizach 
nietypowych próbek stąd nie straszymy naszych klientów 
dodatkowymi kosztami ponownych analiz. Wszystko jest zawarte 
w jednej opłacie.
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KONTAKT

CZAT ONLINE:
bezpłatny i anonimowy czat na stronie

www.testDNA.pl

TELEFON:
kom. +48 665 761 161
bezpłatny numer +48 800 007 771
Pon-pt: 7:00 - 23:00, sob. niedz.: 9:00 do 21:00

E-MAIL: 
biuro@testdna.pl

Jeśli masz pytania lub chciałbyś zamówić test na ojcostwo zapraszamy do 
kontaktu. Chętnie doradzimy i pomożemy. Konsultacja z nami jest zawsze
bezpłatna i niezobowiązująca.
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ZNAJDŹ PUNKT POBRAŃ 
W TWOIM MIEŚCIE: 
www.testdna.pl/testdna_placowki/

Magdalena Łyźniak
Kierownik Działu Obsługi Klienta

STRONY INTERNETOWE:
Zapraszamy do odwiedzenia
naszych stron internetowych
www.testdna.pl
www.ustalojcostwo.pl


