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SZÁJNYÁLKAHÁRTYA-TÖRLET VÉTELE GENETIKAI VIZSGÁLATOKHOZ 

COPAN FLOQSWABS MINTAVEVŐVEL 

 

A DNS-vizsgálatok céljára szolgáló mintavételi csomag tartalma  

• 1 pár gumikesztyű  

• 1 db bolyhos végű mintavevő pálca tasakban 

• kitöltendő vizsgálatkérő adatlap 

• jelen mintavételi útmutató 

• légpárnás válaszboríték 

A mintavétel célja  

A szájüreg belső felületén található hámsejtek normális életciklusuk során leválnak a szájüreg 

belső felületéről. A mintavétel során ilyen leváló nyálkahártya-hámsejteket nyerünk egy 

fültisztítóhoz hasonló pálcával. A laboratóriumban ezekből a sejtekből egy tiszta DNS-preparátum 

készül. Ez a DNS tartalmazza a mintaadó személy génkészletét, így a minta felhasználható a kért 

genetikai vizsgálatok elvégzésére.  

Fontos tudnivalók 

• A mintavétel előtt közvetlenül ne egyen, ne igyon. A szájüregben lévő ételmaradékok 

ronthatják a vizsgálat sikerességét. 

• A mintavétel előtt ne dohányozzon, ez szintén gátolhatja a reakciót. 

• A jelen mintavételi utasítás be nem tartásából eredő sikertelen vizsgálatokért nem vállaljuk 

az anyagi felelősséget. Attól viszont nem kell tartania, hogy a valóságnak nem megfelelő 

eredményt kap. 

A mintavétel módszere  

1. Töltse ki a kérőlapot.  

2. A mintavevő eszköz tasakjára legelőször írja rá a mintaadó nevét, velemint születési idejét 

vagy TAJ-számát.  

3. Vegye fel a gumikesztyűt. 

4. A steril csomagolású mintavevőt a nyél felől vegye ki a csomagolásból. Ezen a végén a 

tasak papír és műanyag oldala könnyedén széthúzható. Ügyeljen rá, hogy a bolyhos fejhez 

ne érjen hozzá kézzel – erre a részre vesszük a mintát – csak a mintavevő nyelét fogja 

meg. Nyissa ki a száját és mindkét oldalon körkörös mozdulattal nyolcszor dörzsölje meg a 

szájüreg belső felületét (a fogsoron kívül, a pofa belső oldalán). Közben még tengelye körül 

is forgassa a pálcát. 

5. Ezután helyezze vissza a mintavevőt a csomagolásába, továbbra is ügyelve arra, hogy a 
bolyhos fej semmihez ne érjen hozzá.  

6. A tasakba visszatett mintavevő(ke)t helyezze a légpárnás válaszborítékba. 

7. Postán legkésőbb másnap elsőbbségivel adja fel laboratóriumunk részére a légpárnás 

válaszborítékban a mintát és a kitöltött megrendelőlapot. 
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