
  Αλουμινόχαρτο μεταφοράς δείγματος

  Λευκός φάκελος αποθήκευσης δείγματος

  Αυτοκόλλητο σφράγισης φακέλου

  Ειδικό σακουλάκι μεταφοράς βιολογικών υλικών

  Αλκοολούχο πανάκι

Διαδικασία συλλογής δειγμάτων τρίχας  
για τοξικολογικές αναλύσεις

Καθαρίστε το ψαλίδι με το αλκοολούχο  
πανάκι.

Πρωτόκολλο δειγματοληψίας

Ξεχωρίστε μία τούφα περίπου 20-40  
τριχών από την οπίσθια κορυφή της  
κεφαλής και κόψτε την τούφα με το  
ψαλίδι όσο πιο κοντά στην ρίζα της. 

Επαναλάβετε τη διαδικασία για 1- 5 διαφορετικά σημεία της 
κεφαλής,  και ενώστε μετά όλες τις τούφες μαζί με προσοχή 
ώστε να είναι όλες από την σωστή μεριά. Τοποθετήστε όλες 
τις τούφες που συλλέχθηκαν στο αλουμινόχαρτο μεταφοράς 
προσέχοντας να έχουν τοποθετηθεί οι κομμένες άκρες της 
κάθε τούφας στην ειδική σήμανση.

Απλώστε την τούφα κατά μήκος 
του κέντρου στο αλουμινόχαρτο 
μεταφοράς κρατώντας την αρχή της 
τούφας ενωμένη στην άκρη του.

Διπλώστε το αλουμινόχαρτο στην 
μέση και ξανά άλλη μια φορά κατά 
μήκος.  

Τοποθετήστε το αλουμινόχαρτο 
στον λευκό φάκελο αποθήκευσης 
δείγματος και στη συνέχεια σφραγί-
στε τον με το ειδικό αυτοκόλλητο. 

Στην περίπτωση συλλογής τριχών σώματος δεν απαιτείται η στοίχιση των κομμένων ακρών από μία συγκεκριμένη μεριά.

Hair Drug Test Kit ®

Περιεχόμενο  
του DNAlogy Hair Drug Test Kit®

Θα χρειαστείτε:   1 ψαλίδι (ή νυστέρι) 

Τοποθετήστε τον λευκό φάκελο μέσα 
στο ειδικό σακουλάκι μεταφοράς  
βιολογικών υλικών και σφραγίστε το.

ΕιδικήΣήμανση
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Χρόνος δειγματοληψίας

• Περιμένετε τουλάχιστον 7 ημέρες από την ημέρα της τελευταίας χρήσης για να πραγματοποιήσετε  
 την δειγματοληψία.

• Περιμένετε τουλάχιστον 1 μήνα στην περίπτωση που θέλετε να διαπιστώσετε εάν το άτομο δεν έχει  
 ξανακάνει χρήση. 

Σημείο δειγματοληψίας  - Μέγεθος δείγματος

• Διατηρήστε τα δείγματα σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την παράδοση στο εργαστήριο. 

• Οι τρίχες συλλέγονται κατά προτίμηση από την οπίσθια κορυφή της κεφαλής. 

• Προκειμένου να μην αλλοιωθεί η εικόνα του ατόμου, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η δειγματοληψία σε διαφορετικά  
 σημεία της κεφαλής και στην συνέχεια τα δείγματα να συγκεντρωθούν. 

• Το μήκος των τριχών δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 1 εκ. Εάν οι τρίχες έχουν μήκος μεγαλύτερο από 12 εκ. μπορείτε  
 να χρησιμοποιήσετε ένα σχοινάκι ή λαστιχάκι για να τις δέσετε σε απόσταση περίπου 3 εκατοστών από το δέρμα, ώστε  
 να παραμείνουν ενωμένες. 

• Δεν υπάρχει μέγιστο μήκος. Οι τρίχες αναπτύσσονται με μέση ταχύτητα 1 εκ./μήνα. Κάθε εκατοστό αντιπροσωπεύει  
 περίοδο χρήσης 1 μηνός. Μια τούφα μήκους 12 εκ. αντιπροσωπεύει περίοδο ενός έτους.  

• Εάν το άτομο είναι φαλακρό, η δειγματοληψία πραγματοποιείται στο ύψος του αυχένα.

• Εάν δεν είναι εφικτή η δειγματοληψία τριχών κεφαλής, συλλέξτε τρίχες από άλλα σημεία του σώματος (τρίχες ηβικές,  
 μασχάλης, στέρνου, χεριών ή γένια).
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Χρήσιμες πληροφορίες 

Διαδικασία συλλογής δειγμάτων τρίχας  
για τοξικολογικές αναλύσειςHair Drug Test Kit ®

Προσοχή: Η Δειγματοληψία τριχών από άλλα σημεία του σώματος παρέχει επίσης πληροφορίες για τη χρήση σε προγενέστερους 
χρόνους, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής χρονική περίοδος κατανάλωσης των ουσιών.


