
 

 

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

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 

 

Instrucțiuni de pregătire a probei 

TIPUL PROBEI 

PROBĂ DE SÂNGE 

 

Sângele trebuie recoltat în eprubete special oferite de 

Genekor(Eprubete AND și/sau ARN BCT®). Recoltarea 

sângelui se poate face în orice centru calificat. În cadrul 

companiei Genekor nu se fac recoltări.  

 

 

 

 

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. 

INSTRUCȚIUNI DE RECOLTARE A PROBEI 

 

1. Umpleți eprubeta complet (10 ml) 

2. Din moment ce eprubetele de AND/ARN BCT® conțin agenți 

chimici este important să se evite ca eprubeta să fie umplută prea 

mult. 

3. Imediat eprubeta trebuie rotită ca în imagine de 8 – 10 ori. 

Mișcarea inadecvată sau greșită poate duce la rezultate neclare. 

4. Proba poate fi păstrată pana la 7 zile la temperaturi intre 6-

37°C. NU BAGAȚI PROBA LA CONGELATOR. 

ROTATE 

ROTATE 


