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A megrendelés jeligéje: 

(Jelige megadása kötelező, de 
jeligeként személynevet nem adhat meg!) 

Postázási név, cím*:  _____________________________________________________________________________  

Telefonszám: (amely esetleges problémák, kérdések esetén hívható)  _________________________________________________ 

* A címnél megadhat bármilyen postacímet, ahol a küldeményt át tudja venni, postafiókot is, vagy kérésére a megadott jelige megjelölésével 
tetszőleges postára, „postán maradó" küldeményként is továbbítjuk 

Vizsgálat Kérjük, hogy a mintatároló csöveken tüntesse fel a jeligét és a rokonsági kapcsolat jellegét! 
 

□  Apasági vizsgálat  □  Egyéb rokonság vizsgálata  □  Ikervizsgálat  

□  Anyaság vizsgálata  □  DNS-profil elkészítése □  Férfiági rokonság vizsgálata 

 

Vizsgálandó személyek száma:                       Ebből azok száma, akiktől különleges mintát* nyújt be: 
 

* Különleges mintának számít minden, ami nem a laboratóriumunk által biztosított mintavevővel levett szájnyálkahártya-törlet 

Hogyan juttassuk el a vizsgálat eredményét? A telefonáláson kívül csak egy választható 

□  Postai úton a fent megadott címre 

□  E-mailen, a fenti jeligével titkosítva, a következő e-mail-címre:   ________________________________________ 

□  Személyesen eljön az eredményért a mintavétel helyére                                                                                                         

□  Ön telefonál →  Kizárólag a jelige megadása ellenében hozzájárulok az eredmény bemondásához   ____________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                              aláírás       

Megjegyzések Ide írhatja a vizsgálattal kapcsolatos észrevételét, különleges kérését, stb. 

 
Mintavétel helye 

□  Önmintavétel 

□  SYNLAB      Pecsét: ________________________ 

Fizetés módja 

□  Postai csekken, a feladóvevényt vagy annak másolatát mellékelem                                                                            
□  A fizetés már megtörtént a honlapon bankkártyával Utalványkód: _______________________________ 

□  Személyesen a SYNLAB mintavételi helyén                                               Összeg: ___________________________________ 

□  Banki átutalással, számlaszám: SYNLAB Hungary Kft. 12001008 – 00141035 – 00100007 (Raiffeisen Bank)                         

A jeligés apasági vagy egyéb származási vizsgálat általános vállalási feltételei és a vizsgálattal kapcsolatos tájékoztató: 

Az apasági vizsgálat megrendelése a SYNLAB Hungary Kft. munkatársai által biztosított tájékoztatás és a mindenkor érvényes árlistában foglaltak alapján 
történik. Az apasági vizsgálat ügyvitelében kizárólag a Megrendelőlapon megadott kéréseket vesszük figyelembe. 

A jeligés vizsgálat során a megrendelés azonosítása jelszóval történik, ez a jelszó nem lehet személynév. A mintákat a jelszó és a rokonsági viszonyt jelölő 
szó (apa, anya, gyermek stb.) együttes feltüntetésével kell megjelölni a mintavételkor. Mivel a mintavételkor a személyek azonosítása nem történik meg, a DNS-
profil-vizsgálattal kapott laboratóriumi eredmény meghatározott természetes személyekkel nem hozható összefüggésbe. A SYNLAB Hungary Kft. a 
jeligés apasági vizsgálatok kapcsán személyes adatokat nem kezel! A postázási nevet, címet kizárólag az eredmény eljuttatása, a vizsgálati díj befizetésénél 
feltüntetett adatokat kizárólag számlázás céljára használjuk. 

A SYNLAB Hungary Kft. a vizsgálat eredményét kizárólag a Megrendelő részére személyesen, e-mailen vagy postai úton, 1 alkalommal, 1 példányban, a 
vizsgálat befejezésekor bocsátja rendelkezésre. Az átvétel megtagadása, a postán közölt eredmény „nem kereste” vagy „elköltözött” jelzéssel történő 
visszaérkezte a SYNLAB Hungary Kft. általi teljesítéssel egyenértékű. Személyesen történő eredménykiadáskor a Megrendelő az eredményhez a jelige 
megadása ellenében juthat hozzá. A vizsgálat eredményét nem tároljuk, a vizsgálattal kapcsolatos dokumentációt az eredmény kiadását követő 2 hónap múlva 
megsemmisítjük. Az eredményről másolatot utólag nem áll módunkban kiadni! A megrendelőlapot laboratóriumunk megőrzi, annak adatait az az egészségügyi 
és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint kezeljük.  

A nem ellenőrzött mintavételi körülményekből és a nem szakszerű mintavételi eljárásból származó minták értékelhetőségéért felelősséget nem vállalunk! 
A továbbiakban a Megrendelő figyelmét felhívjuk a Polgári Törvénykönyv és az Alaptörvény ide vonatkozó rendelkezéseire:  

Az Alaptörvény és a Polgári Törvénykönyv védi a személyhez fűződő jogokat. Személyhez fűződő jogot sért, aki magántitok birtokába jut, és azt jogosulatlanul 
nyilvánosságra hozza, vagy azzal egyéb módon visszaél. A magántitok körébe tartoznak a családjogi kapcsolattal összefüggő személyes adatok. A törvény a 
magántitoknak bármilyen magatartással megvalósuló megsértését tiltja és bünteti, így a tilalom kiterjed a titok jogosulatlan megszerzésétől annak illetéktelen 
nyilvánosságra hozataláig egyaránt.  

Kelt: _________________________________________________ 
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A  DNS-VIZSGÁLATOK CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ MINTAVÉTELI CSOMAG TARTALMA: 

• 1 pár gumikesztyű 

• 1-3 db mintavevő kefe 

• 1-3 db mintatároló cső, benne 2 ml mintatároló folyadék (lehetőség szerint a minta levételét megelőzően 

a mintavételi csövet tartsa a hűtőszekrényben, 2-8 ºC-on) 

• jelen megrendelőlap és mintavételi tájékoztató 

• bélelt válaszboríték 

• árjegyzék 

• (befizetési csekk) 

 

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 kis méretű mintavevő 

kefe segítségével. A minta beérkezését követően a laboratóriumban ezekből a sejtekből egy tiszta 

dezoxiribonukleinsav- (DNS-) preparátum készül. Ez a DNS tartalmazza a mintaadó személy 

génkészletét, így a minta felhasználható a kérdéses genetikai vizsgálatok elvégzésére. 

 

A MINTAVÉTEL MÓDSZERE 

1. A mintatároló csőre először írja rá az ön által kitalált jeligét és a rokonsági kapcsolatot (pl.: „bükkfa” - 

feltételezett apa, „bükkfa” - gyermek, „bükkfa” - anya. Ha a minta különleges (nem vér vagy 

szájnyálkahártya-törlet), helyezze tiszta műanyag zacskóba, vagy hajszálak esetén borítékba. 

Ilyenkor se felejtse el a zacskóra vagy borítékra ráírni a jeligét és a családi kapcsolatot. 

2. Ha mástól (pl. gyermek) veszi le a mintát, akkor mintavétel előtt vegye fel a gumikesztyűt. Ez azért 

fontos, hogy a saját kezéről ne kerülhessenek hámsejtek a mintavételi eszközre, a mintatároló 

csőbe, mert az idegen sejtek megzavarják a vizsgálatot. 

3. A steril csomagolású kefécskét a nyél felől vegye ki a csomagolásból. Ügyeljen rá, hogy a keféhez 

ne érjen hozzá kézzel, csak a mintavevő nyelét fogja meg. Nyissa ki a száját és mindkét oldalon 8-

szor, körkörös mozdulattal, a nyelet forgatva dörzsölje meg a kefével a szájüreg belső felületét (a 

fogsoron kívül, a pofa belső oldalán). Hasonlóan járjon el, ha a mintát mástól veszi le. Felhívjuk 

figyelmét, hogy a rosszul levett minták értékelhetetlenségéért felelősséget nem vállalunk. 

4. Ezután vegye le a mintacső tetejét és helyezze a kefét a folyadékba, majd a pálca túlnyúló végét 

törje le a gyári bevágásnál (ez kb. 4 cm-re van a kefe szélétől), hogy a cső tetejét vissza tudja 

helyezni. A tetőt ezután erősen csavarja rá. 

5. A mintát tartalmazó csöveket tegye vissza a simítózáras zacskóba, majd a zacskót zárja le. 

6. A csöveket és a különleges mintákat elküldésig hűtőszekrényben (2–8ºC-on), 1 hétnél 

hosszabb tárolás esetén a fagyasztóban (–20°C-on) tárolja! 

7. Elküldéskor a következőket tegye a mellékelt válaszborítékba: 

• minták 

• kitöltött megrendelőlap 

• amennyiben nem a honlapon fizetett, a vizsgálati díj befizetését igazoló csekk-

feladóvevény vagy az átutalásról szóló banki visszaigazolás, vagy ezek másolata 

8. Postacím: SYNLAB GenoID Laboratórium, 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7. 

Célszerű elsőbbségi küldeményként feladni. 


