Kit de Coleta Genovations
Este Kit inclui: 1 Tubo Lavanda (6ml) / 1 tubo de tampa azul (50ml) / 1 enxaguatório bucal
(sabor menta) / 1 saco zip com etiqueta de identificação / 1 saco zip para dispensa de material
utilizado.
Informações importantes / Preparo do paciente:
- Perfil Genovations ® - Uma amostra de saliva (enxaguar a boca) ou uma coleta simples de
sangue. Veja a sua solicitação médica antes da coleta;
- O propósito do enxague bucal é de coletar algumas células perdidas no interior da boca. O
enxaguatório bucal deve ser utilizado para este teste. O uso de outro tipo de anti-séptico bucal
pode interferir no resultado do exame;
- Escove os dentes na noite anterior a coleta do exame e após o processo não coma nenhum tipo
de alimento;
- Ao acordar, não coma, beba ou escove os dentes antes da coleta;
- Em casos de ingestão acidental do enxaguatório bucal entre em contato com serviços de saúde
caso necessário;
- PREENCHA a etiqueta por completo com todas as suas informações.
Informações para coleta de saliva:
1. PREENCHA a etiqueta por COMPLETO com todos os seus dados;
2. Ao acordar, abra o enxaguatório bucal e enxague a boca vagarosamente por 60 segundos, não
diminuía o período. Repita o processo por três vezes;
3. No terceiro enxague bucal, após os 60 segundos, abra o tubo com a tampa azul e “cuspa” o
conteúdo de sua boca dentro do tubo. Feche-o de forma que evite vazamento;
4. Coloque o tubo dentro do saco ZIP e feche-o, mantendo-o dentro da caixa do Kit até o dia
seguinte;
5. No segundo dia, repita os processos 2 e 3; “Cuspa” novamente o conteúdo da boca dentro do
tubo azul, para que se misture a amostra do primeiro dia;
6. Guarde o material dentro do saco ZIP, coloque-o na caixa do kit e envie ao laboratório VIA
SEDEX 10 no endereço abaixo.
Informações para coleta de sangue:
1. PREENCHA a etiqueta por COMPLETO com todos os seus dados;
2. Separe o tubo seco-lavanda e após a coleta inverta o tubo 3 vezes levemente para evitar
hemólise;
3. Coloque o tubo (amostra de sangue) dentro da embalagem de alumínio, com cuidado, e
mantenha-o selado para o envio ao laboratório VIA SEDEX 10 (endereço abaixo).

Dúvidas Favor entrar em contato antes da coleta!!!
HealthMetrix Análises Metabólicas – Av. Eng. Luiz Carlos Berrine, 1500 – 9º.
And Brooklin – São Paulo/SP – Cep: 04571-000 – Tel: 55 11 5507-2150

