
 

Összefoglaló segítség a DNS alapú leszármazási 
vizsgálatok elvégzéséhez 
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(NAGYSZÜLŐ-UNOKA, NAGYBÁCSI/NAGYNÉNI-UNOKAÖCS/UNOKAHÚG) 
 
A paternity.hu gyors, egyszerű és megbízható megoldást nyújt a DNS alapú (genetikai) leszármazási vizsgálatok elvégzéséhez. Ha 
következőkben leírtaknak megfelelően jár el, akkor biztos lehet abban, hogy az Ön által elvégzett DNS mintavétel alapján a kért vizsgálatot a 
laboratórium pontosan el tudja majd végezni, és a kapott eredmény biztosan tükrözi a valós helyzetet.  
 
Fontos, hogy a következőket olvassa el végig, mielőtt a mintavételhez hozzáfogna. Amennyiben valami nem világos, vagy kérdése lenne, 
kérjük látogasson el a honlapunkra (www.paternity.hu), vagy munkanapokon munkaidőben hívja a 06 20 373 5580-as telefonszámot, esetleg 
írjon az info@paternity.hu e-mail címre levelet. 
 
Az Ön által levett DNS minta az EUROFINS FORENZIK laboratóriumban kerül feldolgozásra (München, Németország), mely az EU és 
Németország hatóságainak folyamatos ellenőrzése mellett végzi munkáját. Biztos lehet abban, hogy a feldolgozás során a legnagyobb 
pontossággal és megbízhatósággal végzik el a vizsgálatokat, a leleteket – magyar nyelven – a Németországban működő laboratórium készíti 
el, a saját nagy biztonságú zárt informatikai rendszerén. Az így elkészült leveleket továbbítjuk Magyarországra, és küldjük el megrendelőnknek 
e-mailben és/vagy kinyomtatva postán. 
 
A vizsgálat során minimum 24 DNS-marker ellenőrzése történik meg. A bonyolultabb vizsgálatoknál (rokonsági vizsgálatok), illetve a 
PRÉMIUM DNS teszt esetében ennél több: 31-45 DNS marker ellenőrzése alapján kerül kiadásra a szakértői vélemény és a lelet. 
 
Kérjük először olvassa el a következő összefoglalót, majd a lépéseket követve végezze el az adatlap kitöltését, a mintavételt, és a postázást. 
 
 

• A mintavételi készletben mintatartó borítékokat talál, a vizsgálatban résztvevők számától függően két vagy három 
darabot (DUO / TRIO teszt). 
• A résztvevők számának függvényében töltse ki a személyi adatokkal a boríték megfelelően jelölt részeit (név vagy jelige, 
születési dátum (nem fontos megadnia), mintavétel dátuma, a személy szerepe a vizsgálatban – gyermek, feltételezett 
apa, testvér stb.). 
• Ügyeljen arra, hogy a mintavétel esetén a megfelelő személy nevével jelölt borítékot használja (nehogy 
összekeveredjenek a minták). 
 
• A mintavevő pálcát tartalmazó tasakot bontsa ki a megjelölt oldalánál. Vegye ki az egyik pálcát, ügyeljen arra, hogy csak 
legvégét fogja meg. A pálca másik végénél levő részhez (vatta-szerű bevonat) ne érjen hozzá. 
• Dugja be a vizsgált személy száján keresztül az arc belső felszínéhez a mintavevő vattával borított részét, és ott 8-10 
alkalommal a nyálkahártyához dörzsölje hozzá. Nem szükséges nyomnia, elég, ha gyengén hozzányomja, és így próbálja 
összegyűjteni a DNS mintát. Ismételje meg a második pálcával is. 
 
 
• Mindkét pálcát helyezze be az előre feliratozott mintatartó borítékba. Ügyeljen arra, hogy a megfelelően jelzett 
borítékot használja. Ilyenkor a boríték átnedvesedik – ez nem baj, pár óra alatt szobahőmérsékleten megszárad. Zárja le 
a borítékot. 
•  Ismételje meg minden személy esetében ezt a lépést. 
 
 

 
• Töltse ki az adatlapot (válassza ki a teszt típusát, írja be a vizsgált személyek nevét vagy jeligéit, írja be a befizetett/vagy 
átutalt összeget, és legalább egy személy (a vizsgálat kérő) írja alá az adatlapot. 
• Írja be azt a postai címet, vagy e-mail címet, ahová a leletet kéri. Fontos, hogy ezt olvashatóan tegye meg, mert ha nem 
tudjuk elolvasni, akkor nem tudjuk a kész leletet eljuttatni Önhöz. 
 
 

 
• Az előre megcímzett postakész borítékba helyezze bele az aláírt és kitöltött adatlapot, valamint az összes levett DNS 
mintát tartalmazó borítékot. A postakész borítékot zárja le. 
• A borítékot dobja be egy postaládába, vagy adja fel a postán.  
• A vizsgálati anyagot csak abban az esetben tudjuk feldolgozni, ha a kisérő adatlapot kitöltve és aláírva mellékelte, a 
vizsgálat díjának a megfizetése megtörtént, és ezt az adatlapon feltüntette, illetve az összes szükséges DNS mintát 
mellékelte. 

 
A vizsgálati eredményt – az Ön által kért módon – rövidesen eljuttatjuk Önhöz. Kérdés esetén hívja munkaidőben a 06 20 373 5580-as számot. 


