TEST Z SY STEMEM JAKO CI
W roku 1997 firma DNA Solutions utw orzy a witryn interneto w www.dnasolutions.pl sta j c si
pierws zym przedsi biorstw em na wiecie, oferuj cym zes taw domow y za po rednictwe m Internetu.
Firma DNA SOLUTIONS (zna na rów nie jako DNA Now ) regularnie wiadczy us ugi o so bom w ponad
14 krajach i o d ponad siedmiu lat, pracuj c i oferuj c w sparcie w ró nych j zykach, poprzez biura i
laboratoria na ca ym wiecie, czynne 24 godziny na dob . C a y czas dos konal c badania i rozw ijaj c
si , DNA SOLUTIONS sto suje wysok techno logi w sw oich procedurach realiza cji Testu DNA,
za trudniaj c wykwalifikow anych fachow ców o wysokim stopniu spe cjalizacji.
Zestaw , który masz w r ku, z aw iera wszystkie informacje konieczne dla otrzymania testu DNA szybko
i z wysokim s topniem dok adno ci, przy pomocy jedne j z najbardziej zaaw ans ow anych technologii i
meto dologii dla analizy DNA, istniej cych dzisiaj na wiecie.
TEST
Test DNA funkcjonuje pop rzez ana liz spe cyficznej liczby regionów próbki DNA, któr nam wysy as z.
Ka dy region DNA mo e za wiera bardzo du
liczb kombinacji ró nych DNA. Ojciec biologiczny
dziecka mo e pos iada z nim nie tylko jedn , ale tak e wszystkie ró ne kombinacje DNA w ka dym
badanym regionie. Po dda j c ró ne regiony ana lizie, otrzymujemy wynik o wysokim s topniu
dok adno ci, z dw oma mo liwymi scena riusz ami:
I)
Co najmniej 2 se kwe ncje DNA nie s równow a ne mi dzy sob
(co dowodzi braku o jcos tw a)
II)
Wszystkie sekwencje DNA pas uj do siebie (co dow odz i ojcostw a)
KOSZTY TESTU OJCOSTWA
Masz trzy opcje do wyboru dla tes tu ojcostw a:
Poni ej podajemy koszty dla ojca i 1 dziecka (matka nie jest nimi obj ta).
I)
II)
III)
Dok adno

Test atwy:
1290
Test Premium:
1410
Super Test:
1750
niego)
Twojeg o tes tu mo e by

PLN
PLN
PLN

99.9% dok adno ci (z DNA matki lub bez niego)
99.99% dok adno ci (z DNA matki lub bez niego)
99.9999% dok adno ci (z DNA matki lub bez

popraw iona, w czasie lub po otrzymaniu wyniku.

Dla Testu atw ego i Testu Premium, ka de dziecko dodatkow e ma cen 560 PLN.
Dla Super Testu, ka de dziecko dod atkow e (lub ojciec dod atkow y) ma cen 600 PLN.
IV)

Test MAJ CY MOC PRAWN : 2370 PLN (matka musi posiada opiek nad
dzieckiem)
Kompletny test uznaw any przez prawo. Ws zystkie próbki s pobierane przez oso by upow a nione w
autoryzo wanych klinikach. Ten tes t wymaga DNA ojca, dziecka i matki. W sz ystkie próbki DNA s
pobierane przez oso by upow a nione w jednej z klinik przez nas wskaza nych, bez adne go
dodatkow ego kosztu. W przypadku, gdyby istnia a konieczno przedstawienia wyniku z
potw ierdzeniem praw nym lub w przypadku, je li te n typ testu jest najbardziej odpo wiedni dla Twojej
sytuacji, prosimy o skonta ktow anie si z nami przy pomocy linii 0800 wów czas zosta nie Ci w ys any
specjalny formularz (inny od niniejsz ego) i zosta niesz skierow any do odp ow iedniej kliniki w celu
pobrania próbek.

INNE TYPY TESTÓW
W przypadku, gdyby potrzebo wa innego typu testu, ró nego od tego, który teraz przeds taw iamy,
aby stw ierdzi inny typ pokrew ie stw a, jak na przyk ad wtedy, kiedy
dw óch m czyzn chce spraw dzi , czy s bra mi, lub je li chcesz potw ierdzi pokrew ie stw o pomi dzy
dziadkami i wnukami, skontaktuj si z nami, ab y prze dyskutowa specyficzne tes ty, ich procedury i
koszty.
POBIERANIE PRÓBEK
Istniej liczne typy próbek stos ow anych do przeprow adz enia testu. Najpow sze chniejsza i najbardziej
preferow ana , to meto da z u yciem patyczka higienicznego (pobierane s wtedy komórki z jamy
ustne j).
Próbki po pobraniu, mog by przechow ywa ne przez d ugi okres czasu, to zna czy, e DNA pozostaje w
próbce (w os lub komórki jamy ustnej) p rzez tygodnie, miesi ce, a naw et lata. Ozna cza to równie , e
próbki mog by wysy ane na du e odleg
ci. Od osoby pobiera si tylko jeden typ próbki (np.: je li
pob rano od dziecka próbki komórek jamy ustnej, nie jest potrzebna inna próbka, jak np.: w os ).
Zazw yczaj, rodzice staraj si pos t pow a w spo sób dyskretny, unikaj c stres u lub niepokoju,
niepotrzebnych dziecku. Gdyby istnia a trudno z pob raniem próbe k z jamy ustne j lub w osów ,
mo na pracowa z innym typem próbek. (np.: pa znokcie, szczoteczka do z bów , plaste r, itp.). W tych
przypadkach, skontaktuj si z nami po przez nas z lini 0800, w celu przedyskutowania, która z metod
jest najleps za.
Próbki mog by wys ane do:
Skrytka Pocztowa ----------------------------DOKUMENTACJA
Ten ze staw za wiera: FORMULARZ DLA P RÓBEK, KTÓRE B
P ODDANE TESTOM NA OJCOSTWO,
który musi by wype niony. P ow inny b y podane tylko informacje odno nie osób, które b
poddane
testo wi. Napisz na formularzu nazwisko ojca (dok adnie tak, jak jest ono napisane na próbce). Pod aj
nas t pnie szczegó y dotycz ce syna lub córki i naz wisko matki, w przypadku, gdyby i o na sa ma by a
poddaw ana testowi.
W niniejsz ym formularzu mo e by wybrana forma otrzymania wyników : pop rzez e-mail,
korespondencyjnie, prze z telefon, itp. W przypadku, gdyby wyniki mia y by wys ane w dw a ró ne
miejsca, prosimy o podanie naz wisk odpow iednich osób.
FORMULARZ DLA PRÓBEK, KTÓRE B
PODDANE TESTOM NA OJCOSTWO za wiera ró ne opcje te stu
i formy p atno ci. Spraw d , czy prze czyta
i podpisa
WARUNKI realizacji tes tu. Wy lij próbki,
FORMULARZ DLA PRÓBEK, KTÓRE B
PODDANE TESTOM NA OJCOSTWO w celu ich odp ow iedniego
zabez pieczenia i zba dania wraz z op at do DNA Solutions.
Kwestionariusz , za czony w ze stawie, jest wykorzystywany do okre lania profilu osób, które
wykonuj tes ty DNA. Ten kwe stiona riusz jest absolutnie poufny i b dzie wykorzystywany tylko w
celach statystycznych. Dzi kujemy za wspó prace przez wype nienie kwe stionariusz a.
WY NIK POUFNY
Firma Dna Solutions niezw ykle rygorystycznie podchodzi do kwe stii poufno ci wykonyw anych bada i
zaufania klienta. W adnym przypadku informacje nie zostan przekazane osobie trzeciej, bez
uprzedniego upow a nienia klienta.
W przypadku, je li masz w tpliwo ci, skonta ktuj si

z nami.

POS T POW ANIE W CELU POBRANIA PRÓBEK W OSÓW
1. Wp isz na ma ym op akow aniu plastykowym dat i nazw isko oso by, która jest podda wa na testow i,
np. Ojciec: Jan Kowalski, Syn: Paw e Kowalski. Spraw d , czy podane jest to sa mo naz wisko, co na
FORMULARZU DLA PRÓBEK, KTÓRE B
PODDANE TESTOM NA OJCOSTWO.
2. Wyrwij CO NAJMNIEJ 6 w os ów z g ow y, brwi lub spod pachy itp.

cznie z cebulk w os a.

procedur mo na wykona przy u yciu p se tki lub kciuka i palca wskazuj cego, wyrywa j c w osy
szybkim ruchem. NIGDY nie dotykaj ko ca w osa - miejsca gdzie zna jduje si cebulka (jes t to skóra z
próbk DNA).
Po wyrwaniu bardzo wa ne jest, aby cebulka (ma a grupa komórek skóry) zos ta a na w osie. Upewnij
si , e w os si
NIE PRZERWA i zosta w yrwany w ca
ci. Jest to BARDZO W A NE. Cebulk w ida
go ym o kiem na ko cu wyrwane go w osa.
W przypadku w os ów cienkich, siwych, ca kow itej ysiny lub, kiedy cebulki nie s widoczne, zalecane
jest stos ow anie metody pobrania próbki z jamy ustne j ust.
3. W

natychmiast w osy do torebki plastykowej z danymi ka dej osoby.

natychmiast w osy do ma ej torebki plastykowe j, za mknij j i napisz na nie dane odpo wiednich
osób. W tak za bezpieczo nych torebkach z w osami nie ma ryzyka, e kto b dzie dotyka cebulki, a
osy tak przechow ywane s chronione przed jakimkolwiek uszkodze niem.

POST POWANIE W CELU POBRANIA PRÓBEK Z JAMY USTNEJ
W opisanych powy ej przypadkach os ób o w os ach cienkich, s iwych, ca kow itej ysiny lub, kiedy
cebulki w osó w nie s widoczne , zalecamy s toso wanie metod y pobrania próbki z jamy ustnej. Nie jest
konieczne, aby wszyscy s tosow ali t meto d - DNA jest takie sa mo w ka dej komórce cia a.
1. Wype nij etykietk z opa kow ania, w którym zna jduje si szczoteczka, w pisuj c nazwiska osób,
które b
podda ne testow i.
2. Czystymi r koma wyjmij sz czoteczk z opa kow ania. NIE dotykaj w osia szczoteczki.
3. Potrzyj lekko szczoteczk wew n trzn cz
policzka przez oko o 6 se kund. U ywa j c te j
sa mej szczoteczki, pow tórz t czynno pocieraj c wew n trzn cz
drugiego policzka.
Wa ne: Pros imy, a by uw a
i wykonywa ruchy delikatne , zw as zcza w przypadku ma ych dzieci,
albow iem szczote czka pos iada na ko cu male
cz
metalow .
4. Po pobraniu próbki natychmiast w

szczoteczk

do plastykowe go opa kowa nia.

Uwaga: Nie jest konieczne u ywanie tego samego typu próbki dla ka dej osoby, albowiem
DNA jest takie samo w ka dej komórce cia a.

FORMULARZ DLA PRÓBEK, KTÓRE B

PODDANE TESTOM NA OJCOSTWO

Napisz to samo nazwisko, które b dzie u yte dla oznakowania próbek.
Ojciec:__________________________

Pochodzenie Ojca*__________________

Matka:_________________________

Pochodzenie Matki*_________________

Syn(synowie):_________________________ _______________________________
Córka(córki):_________________________ _______________________________
*Pochodzenie rodzinne ma na celu specyficzn analiz .
Podaj kraj pochodzenia etnicznego: W osi, Niemcy, Anglicy, Afrykanie, Hiszpanie, Latynosi, itp. W
przypadku, je li nie wiesz, wpisz: nieznane .

WYBIERZ OPCJE:

£ Test atwy:
£ Test Premium:
£ Super Test:

1290 PLN
1410 PLN
1750 PLN

(Minimum 99.9% dok adno ci)
(Minimum 99.99% dok adno ci)
(Minimum 99.9999% dok adno ci)

£ Za analizy ____ osoby (osób) dodatkowej (dodatkowych) (ojciec lub dziecko): : 475 PLN za jedn
osob dla wszystkich opcij testów.
£ Wydruk kompletny obrazów DNA (dodatkowo125 PLN)
Wype nij, gdyby chcia wykona jaki inny typ testu, jak na przyk ad test pokrewie stwa (np. test
pomi dzy bra mi).
£ Test pokrewie stwa PLN_________ dla: .................x...............
TERMINY OTRZYMANIA WYNIKU (WYBIERZ PREFEROWANA PRZEZ CIEBIE OPCJ ):

£ W terminie od 2 do 4 tygodni (normalny termin, bez dodatkowych kosztów)
£ Wynik w ci gu 9 dni roboczych (dodatkowo 290 PLN)
WSKA SPOSÓB W JAKI CHCESZ OTRZYMA WYNIK:
Nazwisko(nazwiska):______________________

E-mail: _________________________

Telefon: ________________________________

Faks: ___________________________

Listownie: _________________________________________________
PODAJ HAS O BEZPIECZE STWA: ___________

(w celu otrzymania wyniku badania przez telefon)

Listownie: ______________________________________________________

£ P atno
£ P atno

ca kowita PLN_____________
cz ciowa PLN__________a cz

pozosta a zostanie zap acona przez ________

Nazwisko: ___________________________________
Opcje p atno ci:

£ Czekiem
£ Gotówk

£ Visa
£ MasterCard
£ Przekazem pieni nym

Numer Karty Kredytowej: ____________________

£ American Express

Data Wa no ci: _____________________

Nazwisko w formie podanej na karcie:

___________________________________

Podpis

___________________________________

UWAGA: Prosimy o zapoznanie si z warunkami realizacji testu, i o podpis oznaczaj cy Twoj zgod .
Wyniki zostan dostarczone tylko je li zostanie z ony podpis.

WARUNKI REALIZACJI TESTU
1.

DNA Solutions gwarantuje, e wynik analizy dostarczonych nam próbek biologicznych jest
dok adny, cho podlega on marginesowi b du w wysoko ci 0,001%. Wyniki nie zwi zane lub
domniemane z przeprowadzon analiz nie podlegaj adnej reklamacji i odpowiedzialno ci.

2.

Otrzymana informacja, b
ca wynikiem analizy dostarczonego materia u jest przeznaczona
wy cznie do u ytku klienta, który wys materia do DNA Solutions.

3.

W przypadku nieprawdopodobnego stwierdzenia b du w wyniku analizy zostan zwrócone
wszelkie koszty poniesione za wykonanie badania. Alternatywnie, mo e by wykonana ponowna
analiza bez dodatkowego kosztu.

4.

Nie ponosimy odpowiedzialno ci za straty lub szkody poniesione przez klienta lub jakakolwiek
inn osob w zwi zku wynikiem analiz.

5.

Nie sk adamy adnych deklaracji zwi zanych z wykorzystaniem wyniku do jakiegokolwiek celu.
Gdyby wynik badania mia by u yty w procesie s dowym, nale y za da niezale nej opinii
prawnej odno nie swoich praw i gwarancji prawnych oraz kosztu wykorzystania wyniku badania.

6.

Klient zapewnia, e ponosi odpowiedzialno prawn za dostarczone próbki. Klient zgadza si
na wyp acenie DNA Solutions odszkodowania za jakiekolwiek straty lub szkody, które mo e ona
ponie w wyniku sytuacji, kiedy dostarczone próbki zosta y zdobyte drog nielegaln . Klient
powinien zapewni sobie niezale
pomoc prawn , kiedy w gr wchodzi odpowiedzialno za
zebranie i pobranie próbek dla innych osób. Nie opiniujemy adnych deklaracji uzasadnionych
prawnie i upowa niaj cych klienta do pobrania próbek.

7.
_________________________________________________________
Poprzez niniejszy dokument, przyjmuj podane wy ej wa runki i potwie rdzam prawdziw o
podanych przeze mnie informacji.
Imi i nazwisko: ______________________________________________
Podpis: __________________________________________
Data: _______________________________________________
Imi i nazwisko: ______________________________________________
Podpis: __________________________________________
Data: _______________________________________________
Z powodów bezpiecze stwa, wynik b dzie podany poprzez telefon tylko po podaniu Twojego has a
bezpiecze stwa. Sprawd , czy wpisa
has o bezpiecze stwa.
Has o bezpiecze stwa: ________________________________________

