Instruções
Kit de coleta de amostra de DNA
Registre o teste e o seu paciente online
• Registe-se na plataforma Fagron Genomics em
fagrongenomics.com. Se ainda não tem uma conta
ou se gostaria de receber informação adicional,
por favor contate o seu representante de vendas.
• Preencha o quesitonário, seguindo os passos sugeridos
na plataforma.
• Se desejar receber instruções mais detalhadas ou um
guia sobre como completar este processo, por favor
contate o seu representante de vendas.

Envie a amostra para análise, incluindo
um dos formulários de consentimento
informado no envio.
• Preencha e assine em duplicado os formulários
de consentimento informado, em conjunto
com o seu paciente.
• Siga as intrucões acordadas com o seu representante
de vendas sobre o envio da amostra para análise,
junto com um dos formulários de consentimento
informado.
• Guarde consigo um dos formulário de consentimento
informado. As amostras não serão processadas
sem o respetivo formulário de consentimento informado
ou se o mesmo estiver incompleto.
• Entre 4 a 5 semanas, será notificado por e-mail sobre
a disponibilidade dos resultados.

Juntos
nós criamos o futuro da
medicina personalizada.
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Coleta da amostra
1. Coloque luvas descartáveis,
abra cuidadosamente a bolsa
de plástico e retire o tubo
com o swab (Figura 1).
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Este manual contém as instruções de coleta
de amostras de DNA, tal como os detalhes
de envio das amostras para sua posterior análise.
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Inclui também instruções para completar
o questionário online em fagrongenomics.com
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•
•
•
•

1x Swab estéril para coleta de amostras
2x Formulários de consentimento informado
1x Instruções de uso
Etiquetas de identificação
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2. Para facilitar a abertura
do tubo, segure pelo tubo
de plástico com uma mão
e com o polegar pressione
a tampa branca (Figura 2).
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Conteúdo do kit
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Um processo correto de coleta de amostra é crucial
para obtenção da melhor qualidade e resultado da análise
do DNA. Siga, por favor, as intruções abaixo para uma
correta obtenção da amostra.
• Utilize vestimenta adequada, óculos e luvas durante
a coleta da amostra.
• A ponta de raspagem do swab deve estar apenas
em contato com o interior da bochecha.
• Recolha a amostra imediatamente após abertura
da embalagem do swab.
• Não aplique demasiada pressão nem dobre o swab
enquanto coletar a amostra, para evitar a quebra
do mesmo.
• Os pacientes devem evitar comer, beber ou escovar
os denter, pelo menos 1h antes da coleta da amostra.
A lavagem da boca com água é aconselhada antes
da coleta da amostra.
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3. Retire o swab, pela tampa
branca, do interior do tubo
de plástico e coloque
o tubo numa superfície
limpa (Figura 3).

1

2

3

3

4

1

7

2

6

3

5

4. Segurando pela tampa,
insira o swab na boca sobre
a língua e humedeça a ponta
com saliva, por 10 segundos
(Figura 4).
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6. Repita o passo 5 no lado
oposto da boca do paciente
(Figura 6).
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IMPORTANTE!
Leia a seguinte informação antes de começar

5. Mova o swab para
o lado interior de uma
das bochechas e esfregue
energeticamente durante 10
segundos. Com a outra mão,
pressione ligeiramente
o exterior da bochecha,
de maneira a aumentar
a fricção (Figura 5).
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7. Uma vez coletada a amostra,
insira o swab de novo no
tubo de plástico e feche com
firmeza. Identifique a amostra,
colando no tubo de plástico
uma das etiquetas de
identificação presentes no kit.
Envie o tubo com a amostra
para análise, seguindo
o processo acordado
com o seu representante
de vendas (Figure 7).
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