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Instruções 
 

Atenção – leia esta página completamente antes de proceder à coleta da amostra. A 
coleta deve ser efetuada antes de comer ou beber, ou pelo menos uma hora depois de 
comer ou beber.  Evite líquidos quentes antes de raspar a bochecha.   
 

1. Enviamos dois kits de coleta para assegurar a obtenção de uma boa amostra.  
 

2. O número nos tubos devem corresponder ao número no papel verde – 
“Autorização”. 
 

3. Com as mãos limpas, abra cuidadosamente o envelope plástico que contém o 
raspador, sem danificá-lo.  Guarde a bolsa de plástico com o número do seu kit, a fim 
de colocar os tubos depois de efetuar a coleta.   
 

4. Com um dos raspadores, esfregue vigorosamente a parte interna de sua 
bochecha  (cerca de 60 segundos).  Raspando bem, obteremos uma melhor 
quantidade de células.  Raspando fracamente, teremos uma quantidade menor, o que 
poderá causar semanas de atraso. 
 

5. Pegue num dos tubos pequenos que tem o número de seu kit. Tire a tampa do 
tubo e enfie a parte do raspador dentro do tubo. Empurre com o polegar a parte 
superior do raspador, para que a parte que contém o material raspado se desprenda e 
permaneça dentro do tubo.  (Por favor não aperte com força dentro do tubo, senão 
será difícil para o retirarmos...) 
 

6. Uma vez que a parte inferior do raspador esteja dentro do tubo, pode jogar 
fora o bastão.  Aperte bem a tampa do tubo para que o líquido não saia. O 
tubo pode ficar guardado em temperatura ambiente.  O material não se estraga no 
calor ou frio. 
 

7. Espere 8 horas e repita os pontos 4 a 6 usando o segundo conjunto de raspador 
e tubo marcado com o seu número do kit.  
 

8. Coloque os dois tubos na mesma bolsa plástica que contém o número do seu 
kit.  Envie-nos a bolsa com o papel verde de “Autorização” por correio normal para o 
nosso endereço nos Estados Unidos, dentro do envelope que está incluído.  O teste é 
processado uma vez que o valor do mesmo seja pago. 
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