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Instructies
DNA sample collectie kit

Registreer uw test & patiënt online

• Log in op het Fagron Genomics platform via 
 fagrongenomics.com. Als u geen account hebt 
 of aanvullende informatie wilt ontvangen, neemt 
 u contact op met uw verkoopmedewerker.
• Volg de stappen op het Fagron Genomics platform 
 om de vragenlijst uit te voeren.
• Als u aanvullende instructies of richtlijnen voor dit proces 

wilt ontvangen, neem dan rechtstreeks contact op met 
 uw verkoopmedewerker, aangezien er een 
 software handleiding beschikbaar is.

Stuur uw sample ter analyse, 
inclusief de geïnformeerde toestemming

• Samen met de patiënt de geïnformeerde toestemming 
 in tweevoud ondertekenen.
• Volg de instructies van uw verkoopmedewerker om het 

sample ter analyse te sturen, inclusief één exemplaar 
 van de geïnformeerde toestemming.
• Bewaar de andere kopie van de geïnformeerde 
 toestemming. Samples worden niet verwerkt zonder 
 de desbetreffende geïnformeerde toestemming 
 of indien er informatie ontbreekt.
• Binnen ongeveer 4 tot 5 weken wordt u per e-mail 
 op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid 
 van de resultaten.

Samen 
creëren we de toekomst
van gepersonaliseerde
geneeskunde.
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Deze handleiding bevat de instructies voor 
het verzamelen van DNA-sample en de 
verzendingsdetails van het sample 
voor verdere analyse 

Het bevat ook de instructies voor het invullen van 
de online vragenlijst op fagrongenomics.com

Instructies
DNA sample collectie kit

Inhoud van deze kit
•  1x Swab buis
•  2x Patiënt toestemmingsformulier
•  1x Instructies 
•  ID-labels

Het sample verzamelen

Belangrijk! 
Lees deze informatie voordat u begint
Een goed sample-collectie proces is cruciaal om de beste 
kwaliteit en uitkomst van de DNA-analyse te verkrijgen. 
Volg de onderstaande instructies voor een goed sample. 
•  Draag beschermende kleding, handschoenen en bril
 tijdens de sample afname.
•  Houd het wattenstaafje vast bij de dop, tijdens 
 de sample afname. 
•  Verzamel het sample onmiddellijk na het openen van 
 de verpakking. 
•  Plaats niet te veel druk en buig het wattenstaafje 
 niet bij het nemen van het sample. Hierdoor kan het 
 wattenstaafje breken.
•  Patiënten moeten voorkomen dat ze eten, drinken of tanden 

poetsen ten minste 1 uur voordat het sample wordt 
 afgenomen. Daarnaast wordt er geadviseerd om de mond 

met water te wassen voordat het sample wordt genomen.
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1.  Trek handschoenen aan, 
 open voorzichtig de plastic 

zak en verwijder de buis 
(figuur 1). 

2.  Om het openen van het wat-
tenstaafje te vergemakkelijken, 
houdt u het wattenstaafje vast 
bij de plastic buis en drukt u 
met de duim tegen de zijkant 
van de dop, de dop omhoog 
(figuur 2).

3.  Houd het wattenstaafje vast 
bij de witte dop, verwijder het 
wattenstaafje uit de plastic 
buis en plaats de buis op een 
schoon oppervlak (figuur 3).

4.  Houd de witte dop vast en 
steek het wattenstaafje in 

 de mond op de tong. 
 Bevochtig het daarna 
 gedurende 10 seconden 
 met speeksel (figuur 4).   

6.  Herhaal stap 5 aan 
 de andere kant van 
 de mond (figuur 6).

7.  Zodra u het sample hebt 
 genomen, plaatst u het 
 wattenstaafje terug in de 
 plastic buis en sluit u het 
 veilig af. Identificeer het 
 verzamelde sample, op het 

wattenstaafje plaatst u het 
ID-label dat opgenomen 

 is in de kit. Stuur het sample 
op ter analyse, volgens het 
proces dat is overeengeko-
men met uw verkoopvertegen-
woordiger (figuur 7).

1

2

3

Genomics

5.  Beweeg het wattenstaafje naar 
één kant van de mond en wrijf 
het gedurende tien seconden 
intensief tussen de wang en 
het tandvlees. Druk met 

 behulp van de andere hand 
licht op de buitenkant van 

 de wang om de wrijving 
 te verhogen (figuur 5).
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