Instrucțiuni de pregătire a probei
Proba necesară pentru Genekor este acea probă care să conțină suficiente celule din care să se poată extrage cantitatea
necesară de ADN pentru analiză. Lista de mai jos a fost concepută pentru a putea lucra împreună cu scopul de a găsi cea mai
bună probă pentru fiecare pacient. Ținând cont că tumorile solide variază de la pacient la pacient, există posibilitatea sa
întampinați diferite situații. Va rugăm sa contactați departamentul de relații clienți pentru întrebări adiționale.

TIPUL PROBEI
BLOC PARAFINA SAU 8-10 LAMELE (LAMELE H&E )

PROBA DE SÂNGE

Țesutul trebuie să fie fixat cu formalină și încorporat într-un
bloc de parafină. Dacă se trimit lamele, acestea trebuie să fie
lamele H&E. Dacă se trimite o biopsie, se utilizează 3-5
nuclee aliniate și incorporate într-un singur bloc și trebuiesc
așezate astfel încât atunci când se taie, lama să fie paralelă
cu axa lungă a nucleului.

Sângele trebuie recoltat în eprubete EDTA. Pentru
analiză este necesar minim 2 eprubete EDTA.
Recoltarea sângelui se poate face în orice centru
calificat. În cadrul companiei Genekor nu se fac recoltări

OR

CONȚINUTUL DE TUMORĂ ÎN BLOCUL DE
PARAFINĂ
20%
Daca cantitatea de cellule maligne față de cele benigne
este prea mica va fi dificilă extracția AND pentru testare.
Vă rugăm să vă asigurați că proba dumneavoastră are cât
se poate de mult țesut tumoral.

PASTRAREA PROBEI

Proba de sânge poate fi ținută la temperatura de 4°C în
frigider.

NU TREBUIE CONGELATĂ

Instrucțiuni de trimitere
* În timpul perioadei de vară, va
recomandăm să aveți un pachet de
gheață în kit (pachetul de gheață NU
ar trebui să atingă direct proba).
1. În kitul oferit de Genekor, alături de
proba, adăugați consimțământul
informat completat cu toate detaliile
pacientului și toate documentele
relevante ale acestuia
2. Puneți kitul oferit de Genekor(
inclusiv consimțământul informat și
documentele pacientului) într-un plic
sigilat.

3. Trimiteți kitul complet
(consimțământ informat,
copie carte de identitate,
buletin histopatologic și
proba) catre:
Genekor Biotechnology
SRL
Str. Nicolae Caramfil, Nr.
53, Sector 1, București

Adaugați toate
documentele în kit și
contactați departamentul
relații clienți pentru a
programa o comanda de
preluare.
* AΤΕΝΤΙΕ, eprubetele care
nu sunt etichetate cu
numele complet și/ sau
codul pacientul NU vor fi
procesate.

www.genekor.com
Vă rugăm contactați
0312 289 800/801
pentru orice informație sau
dacă aveți nevoie de kituri noi
de recoltare din partea
Companiei Genekor.
ro@genekor.com

