Skierowanie na badanie cytogenetyczne – 1 szt.

KARIOTYP
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do bezpiecznego
transportu materiału
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NIEINWAZYJNEGO TESTU PRENATALNEGO przez doświadczony
ny.
Zawartość zestawu pobraniowego INVICTA:
Oznaczenie kariotypu to określenie liczby i struktury chromosomów w komórkach badanej osoby. Badanie polega na analizie chromosomów
Probówki pobraniowe z heparyną litową – 2 szt. / Kody kreskowe (kod identyfikacyjny badania) – 6 szt. / Wkłady chłodzące - 2 szt.
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Wezwanie kuriera pod nr tel. 600 466 873
Wysyłanie materiału kurierem odbywa się tylko w następujące
T: dni:
58 58 58 804 | genetyka@invicta.pl

Źródło: M.Srebrniak, A.Tomaszewska, Badania cytogenetyczne w praktyce klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, Wyd.I., (dodatkowo przy instrukcji z amniocytów) Wewnętrzny materiał informacyjny na temat amniopunkcji dla Pacjentek INVICTA.
Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny. Treści zawarte w niniejszej ulotce nie stanowią podstawy do formułowania opinii ani do podejmowania decyzji dotyczących stanu zdrowia, rozpoznania, proponowanych oraz możliwych metod diagnostycznych,
leczniczych, dających się przewidzieć następstw ich zastosowania albo zaniechania, wyników leczenia oraz rokowań. Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z rozpoczęciem lub kontynuowaniem danego leczenia należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem.
Zawarte w niniejszej ulotce informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsza ulotka ma charakter wyłacznie informacyjny. Tresci zawarte w niniejszej ulotce nie stanowia podstawy do formułowania opinii ani do podejmowania decyzji dotyczacych stanu zdrowia, rozpoznania, proponowanych oraz
mozliwych metod diagnostycznych, leczniczych, dajacych sie przewidziec nastepstw ich zastosowania albo zaniechania, wyników leczenia oraz rokowan. Przed podjeciem jakichkolwiek działan zwiazanych z rozpoczeciem lub kontynuowaniem danego leczenia nalezy kazdorazowo skonsultowac sie z lekarzem. Zawarte w niniejszej ulotce informacje nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kliniki i Laboratoria Medyczne INVICTA | T: 58 58 58 804 | genetyka@invicta.pl
Kliniki i Laboratoria Medyczne INVICTA | T: 58 58 58 804 | genetyka@invicta.pl
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Zawarte w niniejszej ulotce informacje
nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
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zestawu
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Materiał należy wysłać w dniu pobrania.
Nie wolno zamrażać ani trzymać przy źródłach ciepła.
Materiał należy wysłać najpóźniej w dniu następnym od pobrania, aby
Należy przechowywać zestaw w temperaturze 16-24°C.
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Źródło: M.Srebrniak, A.Tomaszewska, Badania cytogenetyczne w praktyce klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, Wyd.I., (dodatkowo
instrukcji z amniocytów) Wewnętrzny
materiał informacyjny
na temat
amniopunkcji dla Pacjentek
INVICTA.
Kontakt
z Biurem
nr tel. oraz
600możliwych
466 873.
Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny. Treści zawarte w niniejszej ulotce nie stanowią podstawy do formułowania opinii ani do podejmowania
decyzji
dotyczącychObsługi
stanu zdrowia,Klienta
rozpoznania,pod
proponowanych
metod diagnostycznych,
leczniczych, dających się przewidzieć następstw ich zastosowania albo zaniechania, wyników leczenia oraz rokowań. Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z rozpoczęciem lub kontynuowaniem danego leczenia należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem.
Pobranie materiału od poniedziałku do soboty.
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Zestaw należy przechowywać w lodówce w temp. 2-8°C.

