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Este kit contém:
Guia de instruções
Swabs orais (“cotonetes”)
Envelopes para amostras

Envelope
de retorno
Termo de
consentimento

ATENÇÃO!

Guia de instruções para coleta de 2 ou 3 pessoas
VOCÊ VAI PRECISAR DE:
Caneta
1 cópia do documento do
responsável pela coleta

Passo-a-passo para
coletar seu DNA
Antes de iniciar as etapas, lave bem as mãos.

1

Abra completamente seu Kit de Coleta de DNA. A parte de fora da embalagem será usada como estante para
secagem dos cotonetes. No verso da
embalagem, você verá um espaço reservado para cada pessoa testada, com
dois furinhos por espaço.

2

Abra um cotonete e esfregue de cima para
baixo por 40 segundos na parte de dentro
da bochecha do suposto pai ou da pessoa
1. Depois, coloque esse cotonete no espaço
indicado do suporte, com a parte de algodão
para cima. Você deve descartar a embalagem do cotonete.

3

Abra outro cotonete e repita o processo na
outra bochecha do suposto pai ou pessoa 1.
Coloque no outro furinho do mesmo espaço e deixar secar.

4

Agora é a vez de coletar do filho ou da pessoa
2. Abra um cotonete e esfregue em uma das
bochechas dessa pessoa por 40 segundos.
Coloque este cotonete no espaço indicado e
deixe secar.

5

Abra mais um cotonete e repita o processo na outra bochecha dessa pessoa. Coloque no outro furinho do mesmo espaço e
deixe secar.

6

Se você tiver adiquirido um teste TRIO (de
três pessoas), faça novamente o processo
para a terceira pessoa, realizando a coleta nas
duas bochechas e deixando os cotonetes secarem no terceiro espaço.

7

Você deve deixar os cotonetes secando, por
no mínimo 1 hora. Enquanto isso, preencha
o termo de coleta e os envelopes pequenos
onde as amostras serão colocadas. Preencha cada envelope com o nome e a relação
de parentesco.

8

Após secarem por uma hora, coloque os dois
cotonetes de cada pessoa no envelope correspondente já preenchido. Nunca encoste na
parte do algodão do cotonete e não coloque o
cotonete de volta na embalagem de origem.

9

Ponha dentro do envelope de retorno: os
envelopes pequenos contendo as amostras,
o termo preenchido e assinado e a cópia
do documento do responsável pela coleta. Preencha o envelope de retorno com os
dados do remetente e nos envie de volta
pelos Correios.

10

Pronto! Agora é só esperar os resultados serem enviados.

