
Mikroślady to inaczej przedmioty, na których mogą znajdować się 
śladowe ilości niewidocznego gołym okiem ludzkiego DNA. Są to 
przedmioty codziennego użytku, takie jak szczoteczka do 
zębów, maszynka do golenia, chusteczka z katarem lub 
włosy z cebulkami, plamy krwi, plamy nasienia i wiele 
innych.

Mikroślady można wykorzystać na przykład wtedy, 
gdy potencjalny ojciec nie żyje lub gdy, wiadomo, 
że takie badanie będzie bardziej komfortowe  dla dziecka.

Jaka jest pewność badania ojcostwa z mikrośladów

Wiarygodność testów opartych na mikrośladach jest identyczna 
jak przy wykorzystaniu wymazów z policzka. A to dlatego, 
że DNA jest wszędzie takie samo, bez względu na miejsce, 
z którego zostanie pobrane.

 
 
 
 
 

Badanie ojcostwa z mikrośladów w 3 krokach

1. Skontaktuj się z nami – telefoniczne, e-mailowo, na czacie online
2. Przygotuj próbki mikrośladowe – i wyślij je 
3. Odbierz wynik badania

Test na ojcostwo z włosa, 
chusteczki higienicznej 
i innych mikrośladów…

To takie proste!START

badanej osoby

pobierz wymaz
Odbierz wynik

Zamów zestaw DNA

Centrum Genetyki Genlab • tel: (22) 100 36 15 • biuro@genlab.pl • www.genlab.pl



Możesz również przynieść mikroślad do przychodni 
i pobrać wymazy z policzka od siebie na miejscu.

Najczęściej badane próbki nietypowe:
 
è  WŁOSY
• muszą mieć cebulki widoczne gołym 
   okiem – w badaniu analizujemy 
   fragment naskórka otaczającego 
   cebulkę
• minimalna ilość włosów, jakie należy 
  włączyć do analizy wynosi 5 sztuk
• włosy powinny być wyrwane z głowy, 
  nie mogą pochodzić np. ze szczotki 
  czy grzebienia

è  PLAMY KRWI
• powinny być wcześniej dobrze wysuszone
• mogą być zachowane na różnych 
  nawierzchniach – ubraniu, plastrze, 
  podpasce czy tamponie

 
 
 
 

è  SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW
• musi mieć wyraźne ślady korzystania
• musi być używana przez jedną osobę

è  MASZYNKA DO GOLENIA 
• użyta co najmniej kilkukrotnie
• używana zawsze przez tę samą osobę

è  CHUSTECZKA DO NOSA
• zawierająca śluz z nosa w postaci kataru
• nie powinna być to chusteczka zapachowa 
• nie powinna zawierać resztek 
   jedzenia i makijażu 

è  PATYCZKI DO CZYSZCZENIA USZU
• na powierzchni patyczka musi się 
   znajdować woskowina uszna
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è  PASEK Z GLUKOMETRU
• najlepiej umieścić go w czystej 
  kopercie lub kupionym w aptece 
  sterylnym pojemniczku na mocz 

è  GUMA DO ŻUCIA
• powinna być żuta przynajmniej 
  przez kilka minut 
• najlepiej jeśli jest to guma biała

è  SZTUĆCE/SZKLANKI/ 
          KUBKI/PUSZKI PO NAPOJACH
• muszą być używane tylko przez jedną osobę 
• nie mogą być umyte/wypłukane

è  BIELIZNA OSOBISTA
• z wydzieliną biologiczną 
  w postaci spermy lub śluzu 
• nie może być prana

è  NIEDOPAŁEK PAPIEROSA (filtr)
• używany tylko przez jedną osobę 
• najlepiej umieścić taki filtr 
  w czystej kopercie 
  lub kupionym w aptece sterylnym 
  pojemniczku na mocz

è  SMOCZKI/GRYZAKI DZIECIĘCE
• nie należy ich wcześniej 
   sterylizować lub gotować 
• powinny być zabezpieczone 
   do transportu tak, aby nie 
   stykały się z żadną niesterylną 
   nawierzchnią

WAŻNE: Wybierz  mikroślad, który miał tylko jednego 
„właściciela”, to znaczy, że był używany tylko przez jedną 
osobę.

Jeśli są Państwo w posiadaniu innych przedmiotów niż te z listy 
powyżej, ale nie mają pewności czy byłyby one dobrym materiałem 
do analizy, prosimy o kontakt z Centrum Genetyki GenLab. Nasi 
konsultanci ocenią ich użyteczność w badaniu. Jeśli okaże się, 
że mikroślady te nie będą mogły zostać wykorzystane, wtedy 
zaproponujemy Państwu włączenie innych.

(22) 100 36 15
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Jak prawidłowo zabezpieczyć próbki 
mikrośladowe?

Przy zbieraniu mikrośladów prosimy nie dotykać ich gołymi rękami, 
aby nie doszło do zanieczyszczenia materiału własnym DNA. Próbki 
tego rodzaju najlepiej chwytać w rękawiczkach lub ewentualnie 
przez foliowy woreczek. Mokre lub wilgotne próbki: krew, 
chusteczkę z wydzieliną z nosa, szczoteczkę do zębów czy golarkę, 
trzeba pozostawić do wyschnięcia. 
Zalecamy, aby zebrane próbki mikrośladowe wsadzić do sterylnego 
pojemniczka na mocz, albo czystej papierowej koperty 
i odesłać pocztą lub przynieść samodzielnie do przychodni. 
Prosimy nie zwlekać z dostarczeniem materiałów, najlepiej jeśli 
nastąpi to do 2-3 dni od pobrania.

Przed wysłaniem próbek do laboratorium prosimy przechowywać 
je w takim miejscu, aby nie były narażone na działanie wysokiej 
temperatury, promieni UV i wilgoci.

O co najczęściej pytają pacjenci
 
Czy wynik badania ojcostwa 
z mikrośladów będzie wiarygodny?

TAK! Wynik testu na ustalenie ojcostwa z udziałem próbek 
mikrośladowych pozwala na jednoznaczne potwierdzenie 
lub wykluczenie. Będzie zatem tak samo pewny jak wtedy, 
gdy w teście weźmiemy pod uwagę wymaz policzkowy.

A co jeśli okaże się, że próbki nie nadają się do badania?

Jeśli po wstępnej analizie próbek laboratorium stwierdzi, że 
DNA występuje w nich w zbyt małej ilości lub jest za bardzo 
zdegenerowane, wtedy poprosi o dołączenie kolejnych. Co więcej, 
jeśli analiza pierwszej próbki mikrośladowej nie pozwoli
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Pacjenci GenLab objęci są bezpłatnym ubezpieczeniem 
próbek. Jeśli analiza pierwszej próbki mikrosladowej nie 
pozwoli na wystawienie wyniku, wówczas badanie drugiej 
próbki jest bezpłatne!



na wystawienie wyniku, wówczas badanie drugiej próbki jest 
bezpłatne.

Dlaczego za test na ojcostwo z mikrośladów zapłacimy 
więcej niż za badanie wymazów z policzka? 

Analiza DNA z próbek mikrośladowych wymaga zastosowania 
bardziej czułych metod niż analiza wymazów z policzka.

Ile czeka się na wynik badania ojcostwa 
z udziałem mikrośladów? 

Na wynik analizy genetycznej z udziałem mikrośladów czeka 
się od 5 do 10 dni roboczych. 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat testów 
na ojcostwo i próbek nietypowych?
Skontaktuj się z nami:
Jesteśmy dostępni codziennie: w tygodniu od 8.00 do 24.00, 
w weekendy i w święta od 8.00 do 21.00. 

 Telefonicznie:(22) 100 36 15
 E-mailowo: biuro@genlab.pl
 Na anonimowym czacie na naszej 

    stronie internetowej genlab.pl

Poradnik, który właśnie Państwo czytają został w całości 
opracowany przez pracowników Centrum Genetyki GenLab.

Więcej informacji znajdą Państwo 
na naszej stronie internetowej: genlab.pl

Centrum Genetyki Genlab • tel: (22) 100 36 15 • biuro@genlab.pl • www.genlab.pl

Cen trum Gene tyki Gen Lab 
- Cen tralny Punkt Pobrań w Warszawie
Medina NZOZ
ul. Krzywe Koło 8/10
02–776 Warszawa


