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Моля,принтирайте тази страница!
Това са инструкции, формуляри и информация относно провеждането на Вашия ДНК тест

Домашен ДНК комплект (тест кит)
DNA SOLUTIONS е първата компания, която предлага Домашен ДНК тест кит още от края 1997 година.
Домашния ДНК тест кит е всичко онова от което се нуждаете за да имате Вашия ДНК анализ, базиран на най
– модерните технологии за изследване в момента. От Вас очакваме да използвате двете четчици от
ДНК тест кита, като с леки, въртеливи движения обтриете за 15/20 секунди вътрешната част на устната кухина.

Попълнете данните върху плика - Собствено име или инициали (на латиница!), Дата/ Час, Пол.
Моля отбележете! Името (инициалите) на плика от ДНК тест кита трябва да съвпадат с тези от
формуляра за поръчка, която също е част от Домашния ДНК комплект.

Вашият ДНК тест за определяне на БАЩИНСТВО
При определяне на БАЩИНСТВО ние анализираме определени участъци от ДНК (наречени Loci).
Ако всички изследвани участъци съвпадат, тогава имаме позитивен резултат (той е БАЩА). Ако
някой от участъците не съвпадат, тогава имаме негативен резултат (той не е БАЩА).

Колкото повече участъка се тестват, толкова по - точен е полученият
резултат. DNA SOLUTIONS Ви предлага анализ на 16, 19 или 23 Loci.
Няма друга лаборатория, която предлага такава висока точност като нас - болшинството
лаборатории анализират 9 или 11 Loci, а малка част предлагат анализ на 16 Loci.

250,000 пъти ПО - ВИСОКА ТОЧНОСТ
DNA Solutions Ви предлага три различни като точност възможности за ДНК анализ:
16 Loci (анализ на 16 участъка от ДНК при всяко от изследваните лица)
19 Loci (анализ на 19 участъка от ДНК при всяко от изслезваните лица)
23 Loci (анализ на 23 участъка отДНК при всяко от изследваните лица)
19 Loci теста е над 200 пъти по - точен от 16 Loci теста
23 Loci теста е над 250,000 пъти по - точен от 16 Loci теста
DNA Solutions е единствената компания, която предлага тестове с анализ над 16 Loci, което прави
нашите тестове над 250 000 пъти по - точни от тестовете предлагани от други лаборатории.
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Цени на ДНК тестове за определяне на БАЩИНСТВО
Вие имате възможност да изберете различни видове тестове:
(В посочените цени са включени тест на предполагаемия баща и едно дете)
16 Loci Premium Test

- Минимум 99.9 % точност:

338 евро

19 Loci Premium Test

- Минимум 99.99 % точност:

395 евро

23 Loci Super Test

- Минимум 99.9999 % точност:
445 евро
За всяко допълнително изследвано лице (дете или баща) се доплащат 85 евро
Секретен Тест

- 19 Loci, 23 Loci
от 338 евро
Ние разбираме, че често хората искат да са сигурни за своя статус на БАЩИ преди да безпокоят своите близки.
В този случай можете да се насочите към СЕКРЕТЕН тест. Вие сами трябва да предоставите материал за
анализ (отговорността за това действие е изцяло Ваша!). Ние можем да изследваме материал от употребявана
четка за зъби, коса, употребяван тампон за почистване на уши, превръзки и други възможни варианти.
В 90 % от случаите ние изследваме материал от четки за зъби.
Ако в хода на теста не можем да извлечем достатъчно материал за анализ са налице две възможности:
Ще изследваме още веднъж БЕЗПЛАТНО нов дискретен материал доставен от ПОРЪЧИТЕЛЯ
(пощенските разходи в размер на 32 евро са за сметка на Поръчителя)
Ще изискаме нов (различен от първия) материал за анализ
Тест с юридическа стойност - спазва се определена процедура 575 евро При този тест оторизиран от нас
лекар присъства при вземането на биологичен материал за анализ, сравнява
личните данни и актуалните снимки на лицата, които участват в теста, запечатва индивидуалните тест китове,
поставя конфиденциален номер на пробата, пред него пълнолетните лица участващи в теста се подписват.
В хода на съдебното дело той може да участва като свидетел под респект от наказателна отговорност.

DNA Solutions - Лидер в изготвянето на ДНК тестове

DNA Solutions притежава необходимите сертификати и акредитация.
От 1997 година DNA Solutions предлага различни видове ДНК тестове и е партньор на различни
правителствени и частни организации. За този период от време са направени над 98,000 теста

Притежаваме:
ISO 17025 сертификат на нашата лаборатория
12 години опит при изготване на тестове за определяне на бащинство, кръвно родство,
криминалистика Квалифицирани специалисти Възможност за провеждане на различни видове тестове
(включително и по зададени от нашите клиенти параметри)

Последователност при вземане на материал
Ако не използвате предлагания от нас Домашен комплект (тест кит), то може да използвате 4 Q tips за всяко от лицата, които участват в теста.
Ако ни изпращате дискретен материал, моля отбележете, че най - добрата опция е употребявана четка за зъби.

Правила, които трябва да спазвате:
1.

Попълнете данните върху Домашния комплект (тест кит) - Собствено име на латиница, Дата на раждане,
Пол (М - мъж, F - жена), Дата и час на вземане на материала.
Важно! Данните върху плика на тест кита трябва да съвпадат с данните от Формуляра за поръчка

2.

Вземете едната четчица от тест кита и в продължение на 15 - 20 секунди с леки, въртеливи движения
обтрийте лявата или дясната вътрешна част на устната кухина (бузата). Поставете внимателно тази четчица
в плика. Повторете процедурата с втората четчица от тест кита, като обтриете противоположната страна.
След като приключите отлепете двоинозалепващото фолио и затворете плика на тест кита.

3.

Ако използвате 4 Q - tips за да вземете биологичен материал за анализ е нужно да използвате едната част
на главата, като обтривате в продължение на 30 секунди вътрешната част от лигавицата на устната кухина.
След това направете същото с другата (противоположната) част на 4 Q - tips. Поставете я в плика и
новторете същата манипулация с другия 4 Q - tips (реално ще използвате два 4 Q - tips, а ще имаме
четири проби - по две за всяка страна).

4.

Поставете незабавно 4 Q - tips или употребяваната четка за зъби в ХАРТИЕН ПЛИК (може да използвате
пощенски плик за писма). Затворете плика и следвайте действията описани в точка 1.
Изпратете го на адрес:
DNA Solutions
България

С четчиците от ДНК тест кита
с леки, въртеливи движения
обтрийте вътрешната част на
устната кухина за около 15 –
20 секунди
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Формуляр за поръчка на ДНК тест
Определяне на Бащинство - напишете с ЛАТИНСКИ букви само собственото име
Баща: ____________________

Етнически произход на бащата* _____________________

Майка: __________________

Етнически произход на майката* _____________________

Дете (син): __________________

______________________

Дете (дъщеря):
Моля да уточните етническия произход на родителите - например Европийски, Азиатски, Арабски, Латино Американец,
Африкански. Тази информация е необходима при ДНК тест за История и Произход на семейството

Моля, отбележете със знак „х” избрания тест:
Ще заплатя
Ще заплатя
Ще заплатя
Ще заплатя
Ще заплатя
Ще заплатя
Ще заплатя
Ще заплатя
Ще заплатя

16 - Loci Premium Tест
338 евро (минимум 99.9 % точност)
395 евро (минимум 99.99 % точност)
19 - Loci Premium Test
435 евро (минимум 99.9999 % точност)
23 - Loci Super Test
338 евро (минимум 99.99 % точност)
Секретен Тест 19 - Loci
395 евро (минимум 99.999 % точност)
Секретен Тест 23 - Loci
575 евро (минимум 99.99 % точност)
Тест с Юридическа стойност
85 евро за всяко
и теста на ___ допълнителни лица (деца или бащи)
85 евро
за всяка дискретна проба (четка за зъби, тампон и други)
45 евро
и номограма (Максимум 18 Loci)

Моля, отбележете: Номограмата ще бъде като част от официалната бланка за резултата

Ще заплатя за Region Report на изследваните участъци
Ще заплатя за експресна поръчка

45 евро
56 евро

Моля, изберете начин за получаване на резултата
Телефон: _________________________________
(посочете ПАРОЛА за спазване на конфиденциалност) ________________
E – mail: ______________________
Поща: _________________________________________________________
Лично от офиса
Начин на плащане:
Общата сума за избрания от мен тест е: Левовата равностойност на _______ евро по фиксинга за деня
Ще заплатя тази сума чрез:
Кредитна карта
Дебитна карта
Western Union

В брой (в централния офос)
Банков превод
Пощенска Банка
BG08BPBI79401056166401
SWIFT: BPBIBGSF

Име на картата: ______________________________________
Номер на картата: ____________________________________

Валидна до: __________________

Термини и Условия
1.

Изпълнител: DNA Solutions Pty. Ltd.

2.

Поръчител: Всяко физическо или юридическо лице, което попълни коректно формуляр за
поръчка. (не е задължително условие поръчителят да бъде изследваното лице).
Поръчителят носи юридическа отговорност за начина по който е взет и доставен материалът за изследване.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

При ДНК тест за определяне на бащинство с юридическа стойност се спазва определена процедура:
Оторизиран от нас лекар присъства при вземането на биологичен материал за анализ (натривка от
лигавицата на устната кухина), сравнява паспортната част и актуалните снимки на лицата,
които са обект на теста, запечатва пликовете с тест китовете, поставя конфиденциален номер върху тези пликове,
пред него се полагат подписите на пълнолетните лица, участващи в теста.
Този оторизиран от нас лекар се явява като свидетел в съда под респект от наказателна отговорност.
Изпълнителят предоставя само официалните резултати от проведения тест.
Изпълнителят няма да издава допълнителнителни документи, няма да прави изявления относно резултатите от
проведения тест с изключение на случая описан в точка 4, като Поръчителят разбира и приема това безусловно.
Изпълнителят не носи отговорност при загуба на изпратения за анализ материал.
При избор на Секретен тест може да се наложи повторно доставяне на материал за анализ в случай, че предоставения
материал е недостатъчен и не може да се достигне предварително зададената точност.
В този случай пощенските разходи в размер на 32 евро са за сметка на Поръчителя.

9.

Конфиденциалност - резултатите от проведения тест в никакъв случай не могат да бъдат предоставени на
трети лица без изрично разрешение (разбирай изрично нотариално заверено пълномощно) от Поръчителя
10. Резултатите от тестовете са готови в рамките на 30 (тридесет работни) дни след изпращане.
При желание за експресна поръчка се начислява допълнителна такса от 56 (петдесет и шест) евро.
В случай на забавяне на експресна поръчка поради причини от технически характер DNA Solutions чрез своя
представител за България дължи неустойка в размер на 20 % от допълнителната такса за експресна поръчка.

11. Поръчителят сам избира начинът, по който ще получи резултатите от теста.

12. При избор на вариант за получаване на резултата по телефон Поръчителят е длъжен да напише СЕКРЕТНА ДУМА
(ПАРОЛА), състояща се минимум от 5 (пет) букви с цел спазване на конфиденциалност.
13. DNA Solutions ще изследва 16 Loci при избор на 16 - Loci (минимум 99.9 % точност), 19 Loci при избор на
19 - Loci Premium Test (минимум 99.99 % точност) и ще изследва 23 Loci при избор на 23 - Loci Super
Test (минимум 99.9999 % точност) .
14. Цената на избрания тест, обект на тази поръчка се заплаща предварително според избран от Порачителя начин.
15. Описаната цена включва тест на дете и предполагаем баща. За всяко допълнително изследвано лица се заплащат 85 евро

16. Посочената цена е крайна и върху нея не се начисляват допълнителни такси.
17. При заплащане по начин, при който има такси или комисионни за превод, то последните са за сметка на Поръчителя.
18. Кореспонденцията за Изпълнителя ще се води на телефон: 0878 117 828
19. Всички неупоменати въпроси, касаещи провеждането на този тест се регулират от общите правила описани в
Договор за поръчка (част от Формуляра за поръчка), който се подписва в два екземпляра по един за всяка от страните.
Приемам безусловно информацията в „Термини и Условия” като потвържавам с подписа си своето съгласие.

Подпис:

______________________________

Име/ ФАМИЛИЯ ______________________________
(Моля, напишете собственоръчно)

Дата: _______________________

