
Recollida de mostra oral amb hisop

És MOLT IMPORTANT que abans de realitzar la recollida de mostra no begui, ni mengi, ni fumi almenys 
durant una hora abans de la realització de la prova.

Material necessari per a la recollida de les mostres.
· 2 hisops amb l’extrem de cotó per participant.
· 1 sobre de paper per participant per a guardar els hisops, i un sobre més gran per a preparar el 
paquet amb totes les mostres en sobres de paper per al seu enviament al laboratori.
· 1 formulari de sol·licitud. 

Els hisops que haurà de comprar han de ser de cotó,
i estar totalment estèrils. Pot comprar els hisops
en una farmàcia o en el nostre
centre ADN Institut.

IMPORTANT: No servirà la utilització de bastonets bilaterals.

Ha de disposar de tants sobres de paper com participants hi hagi en la prova. En cada sobre haurà 
d'escriure un nom i un identificador (per exemple, el sobre destinat a recollir les mostres del suposat 
pare tindrà escrit "Pare (nom del pare)").

Procediment de recollida de la mostra.
La mostra a recollir es realitzarà amb 2 hisops, 1 per cada galta.

PAS 1

Renti's les mans per a extremar les precaucions 
i evitar contaminar l'hisop. En obrir el sobre o 
embolcall que continguin els hisops s'ha 
d'extremar les precaucions, ja que s'ha d'evitar 
que el cotó entri en contacte amb superfícies o 
objectes.

PASO 2

Amb el primer hisop reculli mostra de la galta 
dreta: frec fermament (però no de manera 
agressiva) la galta 30 vegades o durant 1 minut.

Repeteixi aquest procediment amb l'altre hisop 
en la galta esquerra. Eviti tocar el cotó amb la 
geniva o les dents per a no contaminar la mostra.

Diagnòstic i 
assessorament 
genètic i clínic 
per a una salut 
personalitzada
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PASO 3

Abans de posar els hisops en el sobre 
corresponent, deixi assecar el cotó durant una 
hora. MAI toqui el cotó.

Ha de deixar-los assecar recolzats en algun 
lloc en el qual l'extrem del cotó quedi mirant 
cap amunt sense tocar res.

PASO 4

Una vegada secs posi els hisops directament 
dins del sobre de paper, sense embolcall de 
plàstic i evitant que l'extrem de l'hisop (cotó) 
entre en contacte amb qualsevol superfície 
que no sigui el sobre de paper. NO toqui el 
cotó per a comprovar que estigui sec. 
Tancament el sobre, en el qual només ha 
d'haver-hi els hisops dins.

PASO 5 

Omple i signa el formulari de sol·licitud.

Una vegada que el tingui emplenat, ha de 
posar el formulari signat juntament amb els 
sobres amb els hisops, dins d'un altre sobre 
més gran, i tancar-lo.

Després de realitzar el pas 5 ha de posar-se en 
contacte amb el nostre centre, i nosaltres ens 
encarregarem  de concertar la recollida de la 
mostra amb el missatger.

Quan tingui a punt les mostres i el formulari complert contacti'ns per una de les 
següents vies, especificant, horari, dia, i direcció de recollida:

Email: atencio@adninstitut.com
Telèfon: 93 115 99 50
WhatsApp:  647920216
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