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Instrução de Coleta de Amostras

Para as amostras a seguir, não há necessidade de acondicionamento especial, podendo as mesmas 
permanecerem em temperatura ambiente até o nosso recebimento. O laboratório funciona de 2ª a 6ª feira 
das 8h às 18h. Não envie amostras às sextas-feiras e vésperas de feriados, de forma que a amostra 
permaneça o menor período possível em trânsito.

Tubo EDTA

A coleta de 4, 6 ou 10 mL de sangue em tubo EDTA (conhecido como tubo
de tampa roxa) pode ser feita em qualquer laboratório da preferência
do paciente. Não há preparo necessário para sua realização.
Atente-se para a identificação do tubo e preenchimento dos
formulários obrigatórios (solicitação do exame e consentimento).

1. Complete o formulário “Solicitação de Exame” e “Consentimento
    Informado”;
2. Lave as mãos e utilize luvas de proteção descartáveis;
3. Faça assepsia do local a ser puncionado com álcool 70%;
4. Colete 4,6 ou 10 mL e deposite dentro de tubo EDTA (tampa roxa);
5. Inverta o tubo 10 vezes;
6. Identifique o tubo com o Nome e Número do Documento de Identidade do paciente;

Tubo Streck

Este tubo é utilizado para os exames NIPT (Panorama) e Paternidade 
Pré-Natal Não Invasiva. A coleta de 20 mL (2 tubos de 10 mL) de
sangue em tubo Streck pode ser feita em qualquer laboratório da 
preferência do paciente, seguindo os mesmos passos de coleta do
Tubo EDTA.



Instrução de Coleta de Amostras

O Laboratório Genia fornece os kits de coleta de escova bucal, Oragene, tubo streck e Oracollect.
Não fornecemos tubos EDTA por ser um material de uso rotineiro dos laboratórios.

Siga o mesmo processo da Escova Bucal (Kit Genia).

1. Complete o formulário “Solicitação de Exame” e “Consentimento
    Informado”;
2. Lave as mãos e utilize luvas de proteção descartáveis;
3. Posicione a esponja, confortavelmente na boca do paciente e
    esfregue nas bochechas por 10 vezes, para cima e para baixo,
    girando-a;
4. Repita o movimento de esfregação na outra bochecha;
5. Segure o tubo na posição vertical e desparafuse a tampa do tubo;
6. Vire a tampa para baixo, insira no tubo e feche-o firmemente;
7. Inverta o tubo tampado por 10 vezes;
8. Identifique o tubo com o Nome e Número do Documento de Identidade
    do paciente;

Tubo Oracollect

Este tubo é utilizado para o exame Painel de Câncer Hereditário.
Siga os passos abaixo:

1. Complete o formulário “Solicitação de Exame” e “Consentimento
    Informado”;
2. Lave as mãos e utilize luvas de proteção descartáveis;
3. O paciente deve cuspir no funil até a quantidade de saliva líquida 
    (não as bolhas) alcançar a marca no tubo (1mL);
4. Segure o tubo na vertical com uma mão. Feche a tampa com a
    outra mão, empurrando a tampa firmemente até ouvir um forte estalo.
    O líquido na tampa será liberado no tubo para se misturar à salíva.
    Certifique-se que a tampa está completamente fechada;
5. Segure o tubo na vertical. Desenrosque o funil do tubo;
6. Use a tampa pequena para fechar o tubo;
7. Agite o tubo tampado por 5 segundos. Descarte ou recicle o funil;
8. Identifique o tubo com o Nome e Número do Documento de Identidade do paciente;

Tubo Oragene
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