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Instruções de montagem do kit de envio

As instruções a seguir foram elaboradas para ajudá-lo a montar e usar o kit de envio para coleta de amostras 
usando produtos da DNA Genotek pelo correio. Esses kits foram criados para seguir os regulamentos da 
Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) especificamente para exemplares provenientes de 
doadores com uma probabilidade mínima de presença de elementos patogênicos.

Conteúdo do kit de envio

A DNA Genotek oferece os itens a seguir a granel.

Para amostras humanas

•	 Envelopes e etiquetas: N° do catálogo MO-A
 – Envelope grande para envio
 –  Envelope pequeno para retorno com bolhas de plástico internas com a inscrição “EXEMPT HUMAN 
SPECIMEN” [EXEMPLAR HUMANO DISPENSADO] 

 – Etiquetas de endereçamento em branco (2 por solução a enviar)
 – Instruções de endereçamento para doadores (1 por solução a enviar)

•	 Bolsa para exemplar de material biológico: N° do catálogo MO-3 (genérico) ou MO-4 (específico para 
os tubos da série 500)

 – Bolsa de plástico para transporte à prova de líquido, inclusive material absorvente com logotipo 
impresso indicando risco patogênico e material absorvente inserido

Para amostras animais

•	 Envelopes e etiquetas: N° do catálogo MO-B
 – Envelope grande para envio
 –  Envelope pequeno para retorno com bolhas de plástico internas com a inscrição “EXEMPT ANIMAL 
SPECIMEN” [EXEMPLAR ANIMAL DISPENSADO] 

 – Etiquetas de endereçamento em branco (2 por solução a enviar)
 – Instruções de endereçamento para doadores (1 por solução a enviar)

•	 Bolsa para exemplar de material biológico: N° do catálogo MO-3
 – Bolsa de plástico para transporte impermeável incluindo material absorvente

A ser fornecida pelo pesquisador

•	 Porte para os envelopes para envio e para retorno
•	 Quaisquer outros formulários de usuários para doadores que o pesquisador deseje incluir
•	 Kit de autocoleta DNA Genotek (adquirido separadamente)

Instruções de montagem

1. Imprima uma etiqueta de endereço de ENVIO que inclua o endereço do doador.

2. Imprima uma etiqueta de endereço de RETORNO que inclua o endereço ao qual a amostra 
deve ser devolvida.

Observação: Podemos lhe fornecer um modelo do Word caso deseje fazer essas etiquetas 
de maneira eletrônica.



Suporte técnico de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (horário da Europa Central):

•	 Ligações	gratuitas	(América	do	Norte):	1.866.813.6354,	opção	6
•	 Todos	os	outros	países:	613.723.5757,	opção	6
•	 E-mail:	support@dnagenotek.com
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Todos os protocolos, artigos científicos e notas sobre aplicações da DNA Genotek estão disponíveis na seção de Suporte de nosso site, em www.dnagenotek.com.

3. Aplique a etiqueta de ENVIO ao envelope de envio.

4. Aplique a etiqueta de RETORNO ao envelope com bolhas de plástico internas.

5. Aplique o porte apropriado aos envelopes de envio e de retorno.

6. Coloque todos os conteúdos necessários no envelope de ENVIO, inclusive:

(1) Uma bolsa de plástico para transporte com material absorvente contendo a amostra do doador.

(2) Uma bolsa de plástico para transporte (com amostra do doador) inserida no envelope de retorno 
com bolhas de plástico internas.

(3) Instruções de endereçamento para o doador.

7. Lacre o envelope de ENVIO.

OBSERVAÇÃO: Antes do envio, verifique em seu correio local se há exigências de envio específicas válidas 
para seu país.


