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Po wyjęciu kleszcza z ciała, należy umieścić go w czystym szczelne zamkniętym
pojemniku, np. w pojemniku na kał lub mocz (dostępnych w aptekach), bądź
woreczku foliowym (najlepiej strunowym). Nie należy kleszcza zalewać żadną
substancją, zgniatać ani przyklejać do opakowania.
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Tak zabezpieczonego kleszcza należy umieścić w chłodnym miejscu (najlepiej
w lodówce) do czasu transportu. W przypadku przechowywania kleszcza powyżej
trzech dni należy go zamrozić.

Tak zabezpieczonego kleszcza należy umieścić w chłodnym miejscu (najlepiej
w lodówce) do czasu transportu. W przypadku przechowywania kleszcza powyżej
trzech dni należy go zamrozić.

Kleszcza należy przynieść: od poniedziałku do piątku 7:30 do 14:00, w czwartek
7:30 do 17:00 na ul. Kujawską 4 w Bydgoszczy, do „Punktu Przyjmowania Próbek
i Wydawania Wyników” do budynku E, parter.
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Zabezpieczonego jak wyżej kleszcza można wysłać również listownie (listem
zwykłym lub poleconym).
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Należy wydrukować: „Zlecenie na wykrywanie obecności specyficznego DNA
Borrelia spp. w kleszczu”, wypełnić i wysłać razem z kleszczem na adres:
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