
 

 

 
Το βασικό μέλημα της GeneKor είναι η συνολική μάζα των κυττάρων που υποβάλλεται να είναι επαρκής για την εξαγωγή της 
ποσότητας DNA που είναι απαραίτητη για την ανάλυση. Αυτή η λίστα ελέγχου σχεδιάστηκε για να μας βοηθήσει να 
συνεργαστούμε ώστε να προσδιορίσουμε το καλύτερο δείγμα για κάθε ασθενή. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών μας αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

www.genekor.com 
 

Καλέστε στο 210 603 2138 
για ερωτήσεις ή για να 

ζητήσετε Genekor 
Specimen Kits. 

 
info@genekor.com 

 

Οδηγίες προετοιμασίας δείγματος 

ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

Το αίμα θα πρέπει να συλλέγεται σε ειδικά φιαλίδια που 

διατίθενται από την Genekor (φιαλίδια Cell-Free DNA ή/και 

RNA BCT®). Η συλλογή αίματος μπορεί να πραγματοποιηθεί 

σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο κέντρο της επιλογής σας. Η 

Genekor δεν λαμβάνει αίμα στις εγκαταστάσεις της ή σε 

άλλη τοποθεσία. 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 

1. Τοποθετήστε το έντυπο αίτησης της  

Genekor και όλα τα σχετικά 

ασφαλιστικά  έγγραφα και εκθέσεις 

του ασθενή στο Genekor Specimen 

Kit. 

2. Τοποθετήστε το Genekor Specimen 

Kit (συμπεριλαμβανομένης της 

αίτησης Genekor και των σχετικών 

εκθέσεων ασθενούς και ασφαλιστικά 

έγγραφα) στη συσκευασία που 

διατίθεται και σφραγίστε τη. 

 

3. Στείλετε το 

ολοκληρωμένο Genekor 

Specimen Kit (έντυπο 

αίτησης ασφαλιστικά 

στοιχεία και δείγματα) στη 

διεύθυνση: 

 

 

Genekor Medical S.A. 

Λ. Σπάτων 52. 

153 44 Γέρακας, Αθήνα 

 

Τοποθετήστε όλα τα μέρη 

του δείγματος (έντυπο 

στοιχεία και δείγματα) στο 

Genekor Specimen Kit και 

επικοινωνήστε με την 

εξυπηρέτηση πελατών για 

να προγραμματίσετε την 

παραλαβή. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

1. Γεμίστε το φιαλίδιο τελείως (10 ml) 

2. Δεδομένου ότι τα φιαλίδια Cell-Free DNA/RNA BCT® περιέχουν 

χημικά πρόσθετα, είναι σημαντικό να αποφεύγεται η παλίνδρομη 

ροή από το φιαλίδιο. 

3. Αναμείξτε αμέσως ανακινώντας ελαφρά 8 με 10 φορές. Η 

ανεπαρκής ή καθυστερημένη ανάμειξη μπορεί να οδηγήσει σε 

εσφαλμένα αποτελέσματα της ανάλυσης ή σε ανεπαρκή 

απόδοση του προϊόντος. 

4. Το δείγμα μπορεί να διατηρηθεί για τουλάχιστον 7 ημέρες, σε 

θερμοκρασία από 6-37°C. ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ το δείγμα. 


