
 

 

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. Ωστόσο, τα συμπαγή δείγματα όγκων 
διαφέρουν σημαντικά σε κάθε ασθενή, γι’ αυτό μπορεί να αντιμετωπίσετε μοναδικές προκλήσεις που δεν καλύπτονται εδώ. 
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  

 
ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ  Ή 

8–10 ΠΛΑΚΙΔΙΑ1 (+ΠΛΑΚΙΔΙΟ H&E) 

Ο ιστός πρέπει να είναι μονιμοποιημένος σε φορμαλίνη και 

εγκλεισμένος σε μπλοκ παραφίνης. Εάν στέλνετε πλακίδια, θα 

πρέπει να είναι μη κεχρωσμένα, φορτισμένα και άψητα, και θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν ένα πλακίδιο H&E. Εάν στέλνετε βιοψία 

πυρήνα, χρησιμοποιήστε 3-5 πυρήνες ευθυγραμμισμένους και 

ενσωματωμένους σε ένα μόνο μπλοκ, τοποθετημένους έτσι ώστε 

όταν τεμαχίζεται η λεπίδα να πηγαίνει παράλληλα με τον επιμήκη 

άξονα των πυρήνων. 

 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 

  

20%  

 

εάν η αναλογία κακοήθων και μη κακοήθων κυττάρων είναι 

πολύ χαμηλή, θα είναι δύσκολη η εξαγωγή αρκετής 

ποσότητας DNA για την ανάλυση. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι 

το δείγμα σας έχει όσο το δυνατόν περισσότερη ποσότητα 

όγκου. 

 

Ή 

ΔΕΙΓΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

Το αίμα θα πρέπει να συλλέγεται σε φιαλίδια EDTA. 

Τουλάχιστον δύο φιαλίδια είναι απαραίτητα για τη 

δοκιμή. Η λήψη αίματος μπορεί να πραγματοποιηθεί 

σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο κέντρο της επιλογής σας. 

Η Genekor δεν λαμβάνει αίμα στις εγκαταστάσεις της ή 

σε άλλη τοποθεσία.  

 

 

 

 

 

ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 
 

Το δείγμα αίματος μπορεί να διατηρηθεί στους 4°C στη 

συντήρηση του ψυγείου ή σε θερμοκρασία δωματίου. 

 

ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 

* Κατά τη θερινή περίοδο, συστήνουμε 

να υπάρχει μια παγοκύστη μέσα στο Kit 

(η παγοκύστη ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να 

έρχεται απευθείας σε επαφή με τo 

δείγμα). 

 

1. Τοποθετήστε το έντυπο αίτησης της  

Genekor και όλα τα σχετικά 

ασφαλιστικά  έγγραφα και εκθέσεις του 

ασθενή στο Genekor Specimen Kit. 

2. Τοποθετήστε το δείγμα στο 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 

Athens, Greece 

Τοποθετήστε όλα τα μέρη 

του δείγματος (έντυπο 

στοιχεία και δείγματα) στο 

Genekor  Specimen Kit και 

επικοινωνήστε με την 

εξυπηρέτηση πελατών για 

την παραλαβή του 

δείγματος. 

 

* ΠΡΟΣΟΧΗ, φιαλίδια  

που δεν φέρουν το 

ονοματεπώνυμο ή/και τον 

κωδικό του εξεταζόμενου 

ΔΕΝ θα γίνονται δεκτά. 


