
1. THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU PHÂN TÍCH
Họ và tên (viết in)*: Tuổi: ĐT:
Địa chỉ: Email:

Ngày thu mẫu: Ngày trả kết quả:
Hình thức nhận kết quả: � Tự đến lấy � Email � Thư đảm bảo
Người nhận thư: ĐT:
Địa chỉ nhận thư:
Ghi chú khác:

2. THÔNG TIN MẪU
2.1. THÔNG TIN MÃU CHA GIẢ ĐỊNH (CỦA THAI NHI)

Họ và tên (viết in)*:

Địa chỉ: Ngày sinh:

Số CMND/ Hộ chiếu/ giấy tờ khác: Điện thoại:

Loại mẫu*: Ngày thu mẫu: Nơi thu mẫu**: Dấu vân tay

Thuộc tộc người *: � Châu Á �� Châu Phi � Hispanic �� Caucasian � Khác:

Có tiền sử bệnh về máu, cấy ghép tủy, sử dụng liệu pháp tế bào gốc không?* � Có � Không

Có nhận máu trong 1 năm gần đây không?* � Có � Không

2.2. THÔNG TIN THAI PHỤ
Họ và tên (viết in)*:
Địa chỉ: Ngày sinh:

Số CMND/ Hộ chiếu/ giấy tờ khác: Điện thoại:
Loại mẫu*: Máu Ngày thu mẫu: Nơi thu mẫu**:
Số lương thai*: � Thai đơn � Thai đôi hoặc nhiều hơn ��Thai IVF: số phôi chuyển
Tuổi thai*: tuần ngày

Có chấm dứt thai kỳ (trong vòng 1 năm) không?*:� Không � Có Hỏng thai ngày:
Bỏ thai ngày:

Có sinh con (trong vòng 1 năm) không?* � Không � Có Ngày sinh con:

Giới tính con: � Nam � Nữ
Thuộc tộc người *: � Châu Á �� Châu Phi � Hispanic �� Caucasian � Khác:

Có tiền sử bệnh về máu, cấy ghép tủy, sử dụng liệu pháp tế bào gốc không?* � Có � Không

Có nhận máu trong 1 năm gần đây không?* � Có � Không

Ghi chú: (*) Bắt buộc ghi đầy đủ
(**) Nơi thu mẫu: Khách hàng tự thu mẫu thì ghi tự thu mẫu, Nhân viên công ty thu thì ghi công ty thu mẫu

Để quá trình phân tích và trả kết quả được thực hiện, tôi xin cam đoan:

3.PHẦN DÀNH CHO CÔNG TY
Người hoàn thiện kết quả: Người kiểm tra kết quả:

PHIẾU YÊU CẦU PHÂN TÍCH ADN
(Dành cho phân tích ADN cha - con trước sinh không xâm lấn)

� Châu Mỹ

� Châu Mỹ

Dấu vân tay

4. Tôi đã đọc và chấp nhận Các Điều khoản và Điều kiện của công ty GENTIS tại trang 2 của phiếu này và tôi đồng ý
để công ty thực hiện các phân tích ADN với các mẫu trên.

1. Thông tin về tất cả các mẫu mà tôi cung cấp theo bảng trên đều hoàn toàn đúng sự thật. Việc thu mẫu được thực
hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Công ty.
2. Đây là yêu cầu xét nghiệm của tôi một cách tự nguyện, mang tính chất cá nhân, không sử dụng trong tranh chấp, tố
tụng.3. Không yêu cầu sửa đổi thông tin sau khi có kết quả xét nghiệm.

(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI THU/ NHẬN MẪU NGƯỜI YÊU CẦU PHÂN TÍCH ADN

(Ký và ghi rõ họ tên)

…….., ngày…...tháng.…..năm 20……

Barcode:

ngón trỏ phải

ngón trỏ phải
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