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Testele de paternitate, garantate de DelphiTest  
 

Se spune ca "un test de paternitate reprezinta intotdeauna o problema 
de incredere".  
 
Foarte multe persoane se confrunta azi cu dilema aceasta si ar dori sa 
stie cu exactitate daca un anumit copil este al lor sau nu.  
 
Insa lucrurile nu se prezinta atat de simple pe cat par la prima vedere, 
caci multe din ofertele de teste de paternitate existente pe piata actuala 
nu pot garanta eficacitatea si rezultatul garantat al analizei genetice.  

 
Un test de paternitate care sa confere un raspuns exact cere destule resurse, atat la nivel de 
echipament folosit, cat si la nivel de instruire necesara a personalului care efectueaza analizele 
ADN.  
 
Pentru ca testele de paternitate sa aiba acuratete, ele trebuie facute in conditii foarte bune de 
functionalitate a laboratoarelor si de catre persoane specializate, verificate permanent.  
 
In cazul unor intrebari privind siguranta ca un copil sa fie produsul biologic al unui barbat, 
testarea biologica moleculara moderna permite aflarea cu certitudine a raspunsurilor corecte.  
 
 
Pentru efectuarea unei analize ADN este nevoie doar de cateva celule din corpul tatalui si al 
copilului. Prelevarea unei mostre de celule este o metoda simpla si se poate efectua oricand.  
 
Celulele AND sunt prezente in orice lichid din organism, in epiteliu, par sau secretii. Astfel, 
cateva fire de par sunt de ajuns pentru a stabili cu exactitate paternitatea unui copil.  
 
Pe durata testului de paternitate se selecteaza regiuni specifice ale ADN-ului tatalui si 
copilului, care apoi se compara, pentru verificarea compatibilitatii.  
 
Testele de paternitate oferite de DelphiTest se prezinta sub forma unui kit pentru prelevarea 
mostrelor. In kit se gaseste un tampon sterilizat pentru utilizare bucala, cu care se va preleva 
mostra de la copil si barbat.  
 
De asemenea kitul contine un set de instructiuni clare si detaliate, in care se va explica 
procedura de prelevare si de comparare a datelor din laborator si un formular pentru comanda.  
 
Rezultatele se primesc in aproximativ 2 saptamani, intr-o maniera 
discreta, telefonic, prin intermediul e-mailului, prin fax sau posta, d
cum se precizeaza in contract. 
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