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materiału 

Zasady pobrania materiału 

1. Wymazy  

z jamy ustnej 

Sposób postępowania. 
- Wypełnij protokół pobrania. 
- Osoba, od której pobierany jest materiał powinna okazać dokument tożsamości ze 
zdjęciem (Dowód Osobisty, Paszport, Prawo Jazdy), następnie sprawdzić zgodność danych i 
złożyć czytelny podpis. 
- Podpis składa również osoba sporządzająca protokół i pobierająca materiał oraz świadek 
(osoba obecna przy pobraniu). 
- Sfotografuj osobę, od której pobierasz materiał. Fotografię dołącz  do protokołu. 
- Załóż rękawice ochronne, 
- Podpisz wymazówkę imieniem i nazwiskiem oraz datą pobrania, 
- Pobierz materiał przez pocieranie wewnętrznej strony policzka, przynajmniej 5-6 razy, 
- Materiał pobierz na trzy wymazówki, 
- Na wymazówki z pobranym materiałem biologicznym nasuń kapturek, bądź umieść 
w opisanym kartonowym pudełku lub stojaku, 
- Tak zabezpieczony materiał przechowuj w temperaturze pokojowej, w ciemnym suchym 
miejscu. 
 

2. Wymazy 

spod paznokci 

Sposób postępowania. 
- Wypełnij protokół pobrania. 
- Osoba, od której pobierany jest materiał powinna okazać dokument tożsamości ze 
zdjęciem (Dowód Osobisty, Paszport, Prawo Jazdy), następnie sprawdzić zgodność danych i 
złożyć czytelny podpis. 
- Podpis składa również osoba sporządzająca protokół i pobierająca materiał oraz świadek 
(osoba obecna przy pobraniu). 
- Sfotografuj osobę, od której będziesz pobierał materiał. Fotografię dołącz do protokołu. 
- Załóż rękawice ochronne, 
- Podpisz wymazówkę imieniem i nazwiskiem oraz datą pobrania, 
- Zwilż wymazówke wodą jałową, 
- Pobierz materiał spod każdego z paznokci osobno przez pocieranie zwilżoną wymazówką 

w jednym kierunku,  
- Wymazówki z pobranym materiałem spod paznokci umieść w odpowiednio oznaczonej 
kopercie papierowej (ręka prawa/ręka lewa), 
- Tak zabezpieczony materiał przechowuj w temperaturze pokojowej, w ciemnym suchym 
miejscu. 
 

3. Wyskrobiny 

spod paznokci 

Sposób postępowania. 
- Wypełnij protokół pobrania. 
- Osoba, od której pobierany jest materiał powinna okazać dokument tożsamości ze 
zdjęciem (Dowód Osobisty, Paszport, Prawo Jazdy), następnie sprawdzić zgodność danych i 
złożyć czytelny podpis. 
- Podpis składa również osoba sporządzająca protokół i pobierająca materiał oraz świadek 
(osoba obecna przy pobraniu). 
- Sfotografuj osobę, od której będziesz pobierał materiał. Fotografię dołącz do protokołu. 
- Załóż rękawice ochronne, 
- Podpisz koperty imieniem i nazwiskiem oraz datą pobrania, 
- Pobierz materiał spod każdego z paznokci osobno na patyczki, 
- Patyczki z pobranymi wyskrobinami spod paznokci umieść w odpowiednio oznaczonej 
kopercie papierowej (ręka prawa/ręka lewa), 
- Tak zabezpieczony materiał przechowuj w temperaturze pokojowej, w ciemnym suchym 
miejscu. 
 

4. Obcinki 
paznokciowe 

Sposób postępowania. 
- Wypełnij protokół pobrania. 
- Osoba, od której pobierany jest materiał powinna okazać dokument tożsamości ze 
zdjęciem (Dowód Osobisty, Paszport, Prawo Jazdy), następnie sprawdzić zgodność danych i 
złożyć czytelny podpis. 
- Podpis składa również osoba sporządzająca protokół i pobierająca materiał oraz świadek 
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(osoba obecna przy pobraniu). 
- Sfotografuj osobę, od której będziesz pobierał materiał. Fotografię dołącz do protokołu. 
- Załóż rękawice ochronne, 
- Podpisz koperty imieniem i nazwiskiem oraz datą pobrania, 
- Pobierz materiał w postaci paznokci osobno przez obcięcie ich cążkami/nożyczkami,  
- Obcinki paznokciowe umieść w odpowiednio oznaczonej kopercie papierowej (ręka 
prawa/ręka lewa), 
- Tak zabezpieczony materiał przechowuj w temperaturze pokojowej, w ciemnym suchym 
miejscu. 
 

 

 

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają nasi pracownicy 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 
tel. +48 91 466-15-77 (18-57) 

e-mail: zmedsad@pum.edu.pl 
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