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BADAnIE LABORATORYJnE 
DO sAmODzIELnEGO pOBRAnIA

Nazwa 
badaNia:

BADAnIE kLEszczA
Borrelia burgdorferi DnA 
met. real time pcR

ODBIERz WYnIkI On-LInE

Przekazujemy Państwu zestaw transportowy umożliwiający przesłanie 
kleszcza do laboratorium.

W kleszczu usuniętym z miejsca wkłucia, oceniana jest obecność DNA 
bakterii wywołujących boreliozę: B. burgdorferi sensu stricto, B. andersoni,  
B. bissetti, B. garini, B. afzeli, B. valaisiana, B. lusitaniae, B. japonica,  
B. tanukii, B. turdi, B. sinica.

Numer zleceNiA

Uwaga!
Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania  
w laboratorium. Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!

1. wejdź na stronę https://wyniki.diag.pl, 
2. wybierz POJeDYNcze zleceNie
3. wpisz Numer zleceNiA  
   oraz DAtę urODzeNiA

www.diagnostyka.pl

1 (BADANIA 
GENOMOWE)

w razie pytań dotyczących testu i wykonania 
pobrania skontaktuj się z nami: 

695 235 299
e-mail: kontakt@polskagenetyka.pl

Skład zeStawu:
• jałowy pojemnik na kleszcza,
• pęseta jednorazowa,
• woreczek strunowy,
• oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych osoby  
    zlecającej badanie,
• e-voucher,
• instrukcja przygotowania kleszcza do wysyłki,
• zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa.

InsTRukcJA pRzYGOTOWAnIA
kleszcza do wysyłki



pRzYGOTOWAnIE kLEszczA 
DO WYsYłkI

DIAGpac

PRzed wYSYłkĄ:

1. Sprawdź kompletność zestawu. Jeśli brakuje w nim któregoś  
   z elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu. 
   Skontaktuj się pisząc na adres e-mail: diagpack@diag.pl
2. Wypełnij OŚWiADczeNie i podpisz je w prawym dolnym rogu.
3. W przypadku osoby niepełnoletniej, OŚWiADczeNie podpisuje 
   opiekun prawny.

ODEsłAnIE zEsTAWu:

wysyłka kurierem dHL przy użyciu koperty  
z etykietą zwrotną:  
zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejoną 

etykietą zwrotną DHl.  

Wejdź na stronę https://dhl24.com.pl/zwroty/ 
Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę 
„zwróć paczkę” Przesyłka  jest opłacona.

Wysyłka powinna nastąpić w dniach poniedziałek 
- piątek. Nie powinna być nadawana przed dniami 
świątecznymi. 

2-8°c

1. umyj ręce.

2. umieść kleszcza w jałowym, zakręca-
nym pojemniku, za pomocą dołączonej 
do zestawu pęsety.

3. Pojemnik z kleszczem umieść  
w woreczku strunowym.

4.  Wypełnij i podpisz OŚWiADczeNie.

5. umieść wszystko w pudełku. 
Pamiętaj, że do pudełka musi zostać 
dołączone dokładnie wypełnione 
OŚWiADczeNie.

6. do czasu odbioru przesyłki 
przez kuriera przechowuj ją 
w temp. 2-8°C.


