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Krok 1
Zleć badanie na:
https://warsawgenomics.pl/sars
Bez zlecenia nie możemy wykonać badania!

Krok 2
Wydrukuj zgodę na badanie. Podpisz.
Bez podpisanej zgody nie możemy wykonać badania!

Krok 3
WAŻNE: opisz wymazówkę (na naklejce): Imię, nazwisko, PESEL
Pobierz wymaz z tylnej ściany gardła zgodnie z instrukcją na drugiej stronie.
Wymazówkę wraz z podpisaną zgodą na badanie włóż do koperty i dostarcz do:
Warsaw Genomics
Laboratorium Analiz Genetycznych
ul. Pasteura 5A
02-089 Warszawa
WAŻNE! Materiał należy dostarczyć do Warsaw Genomics w czasie 24 godzin od
pobrania. Przy wejściu głównym do budynku stoi pojemnik oznakowany
Warsaw Genomics. Prosimy o wrzucanie kopert z wymazówkami do pojemnika.
Pracujemy 24 godziny/7 dni w tygodniu.
W razie pytań skontaktuj się z nami –
zadzwoń: +48 666 859 946
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INSTRUKCJA POBRANIA WYMAZU W KIERUNKU INFEKCJI KORONAWIRUSEM
SARS-COV-2 (COVID-19) ORAZ PRZESYŁKI MATERIAŁU
Materiał należy dostarczyć do Warsaw Genomics w czasie 24 godzin od
pobrania. Pracujemy 24 godziny/7 dni w tygodniu.
1. Pobranie wymazu
Opisz wymazówkę: Imię, nazwisko, PESEL
Użyj wymazówkę zgodnie z instrukcją. Tylko dobrze oddany materiał nadaje się do badania.
Pobranie wymazu z tylnej ściany gardła
1. Wyjmij wymazówkę z plastikowej probówki – uważaj, dotykaj tylko
końcówkę patyczka!
2. Wprowadź wymazówkę daleko za języczek podniebienny, aż dotknie
tylnej ściany gardła.
3. Obróć wymazówkę kilka razy i potrzyj nią powierzchnię gardła.
4. Wyjmij wymazówkę z ust nie dotykając końcówką wymazówki języka,
migdałków ani policzków.
5. Włóż wymazówkę z powrotem do plastikowej probówki i szczelnie ją
zamknij.

2. Odesłanie wymazówki
KROK 1: Włóż do koperty zwrotnej:
•
•

Wypełnioną i podpisaną zgodę na badanie. Bez zgody nie możemy rozpocząć badania.
Wymazówkę z pobranym materiałem.

KROK 2: Kopertę zaklej tak, aby nie rozkleiła się w transporcie.
KROK 3: Pobrane wymazy muszą zostać dostarczone w czasie 24 godzin pod adres:
Warsaw Genomics | Laboratorium Analiz Genetycznych
ul. Pasteura 5a
02-093 Warszawa

Przy wejściu głównym do budynku stoi pojemnik oznakowany Warsaw Genomics. Prosimy o
wrzucanie kopert z wymazówkami do pojemnika.

3. Wynik badania
Wynik badania będzie dostępny drogą elektroniczną, przekazany na podany w zleceniu adres e-mail
•

•

tego samego dnia dla próbek dostarczonych do laboratorium do godziny 9.00 od poniedziałku
do niedzieli
następnego dnia dla próbek dostarczonych od poniedziałku do niedzieli po godz. 9.00.

