
 
 

 

Zał. nr 6 do P.1 

INSTRUKCJA POBIERANIA WYMAZÓW  
GENETYCZNE BADANIA WETERYNARYJNE 

 
Centrum Badań DNA oferuje specjalnie zaprojektowany „ZESTAW DO POBIERANIA WYMAZÓW DO 

GENETYCZNYCH BADAŃ WETERYNARYJNYCH”, który jest przeznaczony do pobierania, a następnie 

bezpiecznego transportowania wymazów z jamy ustnej zwierzęcia. Pobrania wymazu należy dokonywać 

wyłącznie za pomocą materiałów dostarczonych przez Centrum. 

Skład zestawu do pobierania wymazów:  

I. Przygotowanie do pobrania wymazu: 

 Co najmniej 1 godzinę przed pobraniem wymazu zwierzęciu nie należy podawać pokarmów, 

płynów (z wyjątkiem czystej wody) ani przeprowadzać zabiegów higienicznych w okolicach pyska. 

 Przed pobraniem wymazu w jamie ustnej zwierzęcia nie powinno być żadnych ciał obcych. 

 Jeżeli wymaz pobierany jest od szczeniąt należy min. godzinę przed pobraniem oddzielić je od suki 

i pozostałych szczeniąt (np. umieszczając w transporterach) bez podściełania im, co zminimalizuje 

ryzyko zanieczyszczenia materiału do badania. 

II. Czynności w trakcie pobierania wymazu: 

Uwaga! Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem wymazu należy koniecznie 

wykonywać w rękawiczkach lateksowych, zmienianych po każdym pojedynczym pobraniu. 

1. Z uwagą otworzyć opakowanie i wyjąć zestaw zwracając uwagę 
by wymazówka pozostała wewnątrz probówki Eppendorf. 
 

2. Opisać probówkę Eppendorf numerem kolejnego zwierzęcia. Ten 
sam numer wraz z danymi zwierzęcia (np. imię, numer 
identyfikacyjny, mikrochip, tatuaż itp.), datą i godziną pobrania 
wymazu należy umieścić na kopercie Wipak Medical. 

 
Uwaga! Koniec wymazówki nie może dotknąć żadnej przypadkowej 

powierzchni poza zwierzęciem, od którego pobierany jest 
wymaz. 

 
3. Wyjąć wymazówkę z probówki Eppendorf. Probówkę odłożyć na 

czystą, sterylną powierzchnię. 
 

4. Wymaz pobrać poprzez zdecydowane, kilkukrotne pocieranie 
końcem wymazówki wewnętrznej powierzchni jamy ustnej 
zwierzęcia. 

 
Uwaga! Należy zwrócić uwagę aby zwierzę nie gryzło wymazówki. Na 
wymazówce znajduje się przewężenie w odległości ok. 2 cm od 
końca. 

5. Po pobraniu wymazu należy niezwłocznie umieścić wymazówkę 
w opisanej probówce Eppendorf, delikatnie jednym palcem 
przymknąć wieczko probówki i złamać wymazówkę w miejscu 

 

 
 

 
 

 
 

 Sterylna pałeczka do pobierania wymazów z probówką Eppendorf – 1 szt.  

 Rękawiczki lateksowe – 2 szt. 

 Instrukcja pobierania wymazu – 1 szt. 

 Formularz zlecenia badań weterynaryjnych – 1 szt. 

 Koperta do zabezpieczania wymazów „Wipak Medical” – 1 szt. 

 Wkład wysuszający – 1 szt. 

 Druk przelewu za badanie – 1 szt. 

 Koperta zwrotna zaadresowana na Centrum 
 



 
 

 

przewężenia. Po złamaniu wymazówki szczelnie zamknąć 
probówkę. 

 
 

6. Zabezpieczoną wymazówkę w probówce Eppendorf należy 
następnie umieścić w opisanej kopercie „WipakMedical”. 
W przypadku zlecania badań większej liczby osobników-
powyższą procedurę należy powtórzyć z pozostałymi 
wymazówkami. Każdą wymazówkę należy umieścić w oddzielnej 
kopercie. 
 

7. Umieścić koperty „WipakMedical” z pobranymi uprzednio 
wymazami w kopercie zwrotnej. 
 

8. Umieścić w kopercie wkład wysuszający.  

 
 

 
 

 
 

9. Wypełnić „FORMULARZ ZLECENIA BADAŃ WETERYNARYJNYCH”: 

 podać we właściwych miejscach niezbędne do przyjęcia zlecenia informacje dot. 

zlecającego, właściciela, zwierzęcia, próbki etc. 

 wybrać zlecane badania genetyczne zaznaczając czytelnie odpowiednie pola 

(prosimy zapoznać się z załączonym do Zestawu cennikiem). 

 uwaga: podpis osoby zlecającej jest niezbędny do przyjęcia zlecenia na 

wykonanie badań. 

10. Zabezpieczone w kopertach WipakMedical i opisane wymazówki, wkład wysuszający oraz 

wypełniony Formularz zlecenia badań genetycznych umieścić w zaadresowanej zwrotnie 

kopercie. 

 

 

Materiał do badań proszę wysłać kurierem, ewentualnie Pocztą Polską listem poleconym 

priorytetowym ( rekomendowane jest nadanie do godz. 15). Wysyłka powinna odbyć się tak aby 

materiał biologiczny przed weekendem dotarł do laboratorium. 

 

Materiał Biologiczny proszę wysłać na adres: 

Centrum Badań DNA 

Ul. Mickiewicza 31 

60-835 Poznań  

 

 


