
Procedura przygotowania i pobrania materiału w kierunku Demodex

Przygotowanie pacjenta do pobrania materiału w kierunku Demodex:

 
ul. Sielska 10, 60-129 Poznań
tel.: 61 862 63 15, 61 862 76 04, 61 862 63 35
e-mail: biuro@instytut-mikroekologii.pl
www.instytut-mikroekologii.pl 

. 

Przesłanie materiału:
• Próbkę pobranego materiału należy umieścić w kartonie i przesłać na adres:

Instytut Mikroekologii
ul. Sielska 6
60-129 Poznań
Materiał do badania należy wysłać na początku tygodnia (poniedziałek-środa). 

• Do przesyłki należy dołączyć dokładnie wypełnione zlecenie na badanie (ważna data pobrania). Zlecenie może być wypełnione 
zarówno przez lekarza, jak i pacjenta.

• Wpłatę należy dokonać na następujący numer konta: Santander Bank Polska S.A. 44 1500 1054 1210 5006 7879 0000 
Do przesyłki należy dołączyć dowód wpłaty za badania. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty, badania zostaną wstrzymane 
do momentu uiszczenia przez pacjenta należnej kwoty.

• Dodatkowe koszty związane ze zrealizowaniem badania:
  15 zł - wysyłka wydrukowanego wyniku na adres Pacjenta

120 zł - pełen pakiet - w tym: odbiór próbki materiału do badań przez kuriera (przesyłka medyczna)* i przesłanie jej na adres 
Instytutu Mikroekologii w Poznaniu oraz wysyłka wydrukowanego wyniku na podany przez Pacjenta adres.

Zleceniodawcy/pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie etapy pobrania i transportu materiału biologicznego, do momentu 
dostarczenia do Instytutu Mikroekologii. 
Opakowanie materiału jest zgodne z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz instrukcją pakowania P650.

UWAGA: sprawdź czy już nie dokonałeś opłaty za powyższe usługi na wcześniejszym etapie zamówienia. 
 

* Postępowanie przy wykupieniu opcji wysyłki próbki kurierem (przesyłka medyczna) znajduje się na dołączonej Instrukcji 
przygotowania próbki do wysyłki oraz zamówienia kuriera medycznego.

Instrukcja przygotowania pacjenta 
i pobrania materiału w kierunku Demodex
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Przed przystąpieniem do badania na obszar z którego będzie pobierany materiał nie należy stosować kremów, 
maści, nakładać makijażu, tuszu do rzęs ani samoopalaczy. Skóra twarzy - czoło, broda, okolice wokół oczu 
i ust/ rzęsy/ brwi muszą być wolne od środków pielęgnacyjnych. Twarz przed badaniem wolno umyć tylko wodą.

Pobieranie materiału:

Pobieranie zeskrobin naskórka:

Pobieranie rzęs/brwi:

Metoda ze złuszczeniem naskórka: za pomocą łyżeczki kosmetycznej lub tępej części skalpela dokonać 
złuszczenia naskórka na szkiełko podstawowe.

1.

Metoda z przylepcem: przed pobraniem materiału z okolicy twarzy należy ścisnąć fałd skórny do momentu 
ewakuowania części sebum, następnie w pobudzonym miejscu użyć przeźroczystego przylepca celofanowego 
(taśma klejąca), który należy lekko docisnąć i przenieść wraz z zawartością na szkiełko podstawowe w celu 
obserwacji mikroskopowej.

2.

Przy użyciu pincety pobrać (epilacja) rzęsy/ brwi uwzględniając zmienione chorobowo miejsca (wysięk, stan 
zapalny). Pobrać należy kilka (3-4) włosów z danego obszaru. Pobrane materiał umieścić na szkiełku transporto-
wym i nakleić przeźroczysty przylepiec celofanowy (taśmę klejącą).

1.

Materiał powinien zostać pobrany przez wykwalifikowany i upoważniony personel (np. lekarz dermatolog, diagnosta 
laboratoryjny, kosmetolog). Pobranie materiału może nastąpić o dowolnej porze dnia.


