
 

 

 
Το βασικό μέλημα της Genekor είναι τα δείγματα που παραλαμβάνονται να είναι τα κατάλληλα για την ανάλυση που έχει ζητηθεί, να 
συσκευάζονται και να αποστέλλονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Ο σκοπός της λίστας αυτής είναι να πετύχουμε ακριβώς αυτό. Για 
τυχόν ερωτήσεις  ή περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα  εξυπηρέτησης πελατών. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

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 ΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

Το αίμα θα πρέπει να συλλέγεται σε φιαλίδια EDTA. 

Χρειάζονται τουλάχιστον δύο φιαλίδια για την εξέταση. Η 

αιμοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε 

εγκεκριμένο κέντρο της επιλογής σας. Η Genekor δεν 

πραγματοποιεί αιμοληψίες στις εγκαταστάσεις της ή σε 

οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία. 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

Το δείγμα αίματος μπορεί να διατηρηθεί στους 4°C στη 

συντήρηση του ψυγείου. 

*ΜΗΝ καταψύχετε το δείγμα. 
ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ 

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  δείγμα στο Genekor 

Specimen Kit (συμπεριλαμβανομένης 

της αίτησης Genekor και των σχετικών 

εκθέσεων ασθενούς και ασφαλιστικά 

έγγραφα) στη συσκευασία που 

διατίθεται και σφραγίστε το. 

 

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 

την παραλαβή του 

δείγματος. 

 

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. 


