VEJLEDNING TIL BLODPRØVE-KIT:
TEST AF GENETISKE FEJL HOS DIT FOSTER
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- Tag blodprøven derhjemme og send direkte til USA

FØR DU BESTILLER
Overvejer du at få sendt et af vores blodprøve-kits til dit hjemland så se nedstående tjekliste:
•
•
•

•

Du skal selv finde en, der kan tage blodprøven for dig og dække eventuelle udgifter herved.
Du skal kunne printe 5 sider ud.
Vurdér hvilken/hvilke blodprøver du vil have tilsendt (se uddybende under hver enkelt på hjemmesiden):
- Panorama (kromosomfejl og/eller mikrodeletionsygdomme hos fosteret) – OBS den
kommer i to pakker (basis + udvidede)
- Vistara (DNA forandringer og single-gen mutationer hos fosteret)
- Horizon (bærertilstand hos dig og/eller din ægtefælle)
Når du har valgt en test så husk at tjekke under den relevante test ”Hvem er testen ikke egnet
til”, da du f.eks. ikke kan få den store pakke Panorama hvis du venter barn med donoræg
mm.

BESTIL ET KIT
1. Gå ind på vores booking og vælg den/de prøver du gerne vil have tilsendt. Der vil stå ”Send til
udlandet” ud for den, du skal vælge. Det er billigere at få sendt kittet hjem til dig.
2. Når du skal vælge behandler vælger du ”Panorama kit til udlandet” og du vælger den dag, du
gerne vil have, vi sender kittet. Det kan tage fra 5-10 dage at modtage pakken, alt efter hvor travlt
de har på postkontoret. Pakken sendes til en pakkeboks nærmest din adresse. Når vi har sendt
pakken, modtager du en email fra os med trackingnummeret
3. Når du bestiller, betaler du med det samme. Det er VIGTIGT at de informationer du skriver i
bookningen (navn, efternavn, adresse, telefonnummer og email) er informationerne på den
gravide, da det er disse informationer som patientskemaet, der sendes med blodprøverne til USA,
baseres på.
Hvis du ikke har Paypal, kan du også betale med en bankoverførsel. Kontakt os venligst for dette.
4. Du kan sagtens få sendt et kit i god tid og hvis fosteret mod forventning viser sig at være gået til
grunde ved en ultralydscanning inden du får blodprøven taget, refunderer vi beløbet med
undtagelse af overførselsgebyret. Du kan derefter vælge at beholde kittet til en eventuel næste
gang (obs. udløbsdato) eller give det til en veninde eller bekendt der kunne have interesse i det.
Vedkommende skal dog kontakte os, inden det sendes ift. betaling og fri afsendelse.

NÅR DU MODTAGER KITTET
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Hvad indeholder pakken med testkittet?
•

•
•
•
•
•

Selve kittet: En papkasse med 2 blodprøveglas, der skal fyldes og sendes i papkassen. Der vil
være en udførlig guide til hvordan blodprøverne tages, hvilke papirer, der skal udfyldes og hvilke
papirer, der sendes med pakken.
Der vil være et ekstra blodprøveglas, i tilfælde af et af de andre er defekte.
Der vil være 2 nåle (hvis første stik ikke lykkedes) + et plastikrør der skal sættes på nålene, så
blodprøveglassene kan fyldes.
Der vil være et patientskema du skal udfylde og en kladde til hvordan du udfylder den, vi har udfyldt noget af skemaet.
Der vil være en ”Consent Form” med information om testen. Hvor du bagpå skal underskrive, at
du giver os tilladelse til at sende prøven. Du skal sende os en kopi af denne side.
Der vil være en DHL afsendelses konvolut, hvori kittet skal sendes.

GRATIS AFSENDELSE FRA DIG TIL USA
•

•

Så snart du ved hvilken dag, du vil tage og sende blodprøven (helst samme dag), skriver du datoen til os. Så opretter vi og sender DHL afsendelsespapirerne, som du skal printe og vedlægge i
frontlommen af den medsendte DHL-konvolut. Der ligger i forvejen et stykke papir i frontlommen,
som skal sendes med.
Du ringer selv til DHL og aftaler afhentning på din private adresse.
Når pakken er afsendt, modtager vi en email fra DHL og kan følge pakken. Pakken sendes med
Medical Express og forventes derfor at være i USA allerede to dage senere. Når svaret på prøven
kommer, sendes den til os, og vi ringer dig op med det samme (via det nummer der står i bookningen) og sender svaret på email. Det tager ca. 8-12 dage fra du sender pakken afsted til vi har
svaret.

Har du yderligere spørgsmål må du meget gerne ringe til os eller sende os en email.

Vi glæder os til at modtage din ordre!
- Ultralydklinikken for Gravide

