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Siga as INSTRUÇÕES abaixo para coletar células das paredes internas das
bochechas do paciente.

1º PASSO
• Complete todas informações paciente solicitadas no formulário.

2º PASSO
• Certifique-se de que o paciente tenha esperado ao menos uma hora depois de
comer ou beber para realizar a coleta.
• Lave bem as mãos e pegue uma das escovas, sempre pelo cabo, sem nunca tocar
nas cerdas
• Raspe a escova na parte interna da bochecha do paciente durante 30 segundos,
de baixo para cima e girando-a. Raspe também entre a bochecha e a gengiva, e na
parte interna dos lábios.
• Repita o processo para as escovas restantes.
• Deixe-as secarem à temperatura ambiente durante uma hora em um local limpo,
cuidando para que as pontas das cerdas não fiquem em contato entre si.

3º PASSO.
Coloque as escovas dentro do envelope menor. Feche e lacre a embalagem. Após,
coloque esta requisição e o envelope das escovas dentro do envelope maior,
lacrando-o.

4º PASSO
Envie diretamente ao Laboratório Genia pelo correio - nosso endereço já está no
envelope.

    

      

Requisição de Exames

Este KIT contém todo o material necessário para realizar a coleta das amostras:
• 5 escovas bucais
• 1 envelope para colocá-las após a coleta
• 1 envelope-resposta azul e branco para envio ao Laboratório Genia .  

Código Interno Genia:

Instruções: Leia com atenção todas as seções, termos, condições e procedimentos antes de fazer a coleta.

Tipo de amostra: Data da coleta:

DADOS DA AMOSTRA

INDICAÇÃO - Preencher com o propósito dos estudos (ex: descartar ou confirmar diagnóstico de doença, determinar estado de portador, etc.)

OBSERVAÇÕES - Indicar antecedentes familiares, clinicamente relevantes ou qualquer outra informação importante

Para os exames Panorama, PGS (Screening Genético Pré-implantacional), Investigação de Paternidade e Painel de Câncer Hereditário, entre em contato.

MÉDICO RESPONSÁVEL

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

E-mail: Telefone: (      )

Nome completo:

Data de nascimento:      /      /            Sexo: [   ] F    [   ] M Etnia: RG ou CPF:

Nome do responável legal (se menor):

Nome completo:

CRM: Telefone: (      ) E-mail:

EXAME SOLICITADO - Gene, Mutação, Doença e Metodologia

Instituição:
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Av. Borges de Medeiros, 2500/1805
Bairro Praia de Belas - Porto Alegre - RS
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Telefone: (      )

Sexo: [   ] F    [   ] M Etnia: RG ou CPF:

Telefone: (      ) E-mail:

Laboratório Genia.  

Manual de coleta e envio de amostras swab
pelo kit Genia.


