Οδηγίες

Οδηγίες προς Γονείς
Ασκός

Ενηµέρωση
Τηλεφωνήστε και ενηµερωθείτε υπεύθυνα για όλους
τους δυνατούς τρόπους συλλογής βλαστοκυττάρων
από το επιστηµονικό προσωπικό της Biohellenika ή
επισκεφτείτε τους χώρους και τα εργαστήρια.

Μαιευτήρας

Παραλαβή

Κλινική

Ενηµέρωση

Παράδοση Ασκού

Αποστολή του εγκεκριµένου
ασκού συλλογής στη
διεύθυνσή σας µ’ ένα µόνο
τηλεφώνηµα ή παραλαβή
του από τα γραφεία της
Biohellenika.

Τοποθετήστε τον ασκό συλλογής
µαζί µε τα προσωπικά σας
αντικείµενα που θα πάρετε στο
νοσοκοµείο-κλινική ώστε να
διασφαλίσετε ότι θα θυµηθείτε
να τον πάρετε µαζί σας.

Ενηµέρωση του µαιευτήρα
σας για την απόφαση
σας να συλλέξετε
και να φυλάξετε τα
βλαστοκύτταρα του
παιδιού σας.

Με την εισαγωγή σας στο νοσοκοµείο –
κλινική, παραδώστε τον ασκό συλλογής
στον ιατρό σας ώστε να µεταφερθεί στην
αίθουσα τοκετών. Μέσα στη συσκευασία
του ασκού συλλογής επίσης θα βρείτε
φιαλίδιο αιµοληψίας για τη µητέρα.

Συλλογή Βλαστοκυττάρων
Συµπλήρωση Εντύπων
Για την οµαλή επεξεργασία του δείγµατος,
συµπληρώνετε κα αποστέλλετε µαζί µε
τον ασκό τα ακόλουθα έντυπα.
▶ Εντολή προς τη Biohellenika (µε
συµπληρωµένα τα στοιχεία σας)
▶ Ιατρικό ιστορικό (µε συµπληρωµένα τα
στοιχεία σας)
▶ Αντίγραφο των τελευταίων ιολογικών
εξετάσεων της µητέρας.
▶ ∆ήλωση συναίνεσης (αρθ. 48 ν. 3984/11)

Συµπλήρωση Εντύπου: Στοιχεία
Συλλογής & Παραλαβής

Επίβλεψη
∆είγµατος

Μετά την επιτυχή λήψη του δείγµατος, ο µαιευτήρας
συµπληρώνει το έντυπο και το τοποθετεί µέσα στο
πακέτο συλλογής. Υπενθυµίστε στον ιατρό σας να κάνει
λήψη αίµατος περίπου 3 ml από τη µητέρα στο φιαλίδιο
αιµοληψίας που περιέχεται στη συσκευασία του ασκού
συλλογής. Το φιαλίδιο αυτό υποχρεωτικά συνοδεύει τον
ασκό συλλογής κατά τη µεταφορά του στο εργαστήριο.

Μετά τον τοκετό,
παραλαµβάνετε τον ασκό
συλλογής από το µαιευτήρα
σας και τον φυλάσσετε στο
δωµάτιό σας, σε θερµοκρασία
δωµατίου, σε µέρος που
βρίσκεται κάτω από την
επίβλεψη σας.

Παράδοση - Μεταφορά
Τηλεφωνήστε

Μεταφορά ∆ειγµάτων

✆ 2310 474.282 ✆ 210 770.8882
69 4467.7746 (από κινητό)

Η µεταφορά του δείγµατος στις εγκαταστάσεις της Biohellenika
πραγµατοποιείται:

Τηλεφωνήστε στη Biohellenika για να µας ενηµερώσετε για τη
γέννηση του παιδιού σας και να συνεννοηθείτε για την παράδοση
ή αποστολή του κιτ. Εάν ο τοκετός γίνει µετά τις 12 τα µεσάνυχτα,
τοποθετήστε το κιτ συλλογής στο δωµάτιό σας και νωρίς το πρωί
επικοινωνήστε µε τη Biohellenika.

▶ Είτε από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό και συνεργάτες της Biohellenika
οι οποίοι θα σας παραδώσουν ειδικό υπογεγραµµένο έντυπο παράδοσηςπαραλαβής του ασκού.
▶ Είτε µε αποστολή από τον γονέα κατόπιν συνεννόησης µε την εταιρία, ώστε
να λάβει συγκεκριµένες οδηγίες.
Το δείγµα δεν πρέπει να εκτεθεί σε πολύ χαµηλές ή πολύ υψηλές θερµοκρασίες
κατά τη µεταφορά του, ούτε να ακτινοβοληθεί. Επιθυµητά όρια: 4-34 οC

Ιατρικό Πόρισµα
Σε διάστηµα 10 εργάσιµων ηµερών, η Biohellenika θα σας ενηµερώσει για τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας και των εξετάσεων.

Οικονοµικά
Οικονοµικός ∆ιακανονισµός

Ιδιωτικό Συµφωνητικό

Μετά την παραλαβή του Ιατρικού Πορίσµατος, θα προχωρήσουµε στον
οικονοµικό διακανονισµό.

Με την εξόφληση των παρεχόµενων υπηρεσιών, υπογράφουµε το Ιδιωτικό
Συµφωνητικό.

Συγχαρητήρια!

από όλο το προσωπικό της Biohellenika
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