Pontos chaves, politica de transparência

CódigoADN
Tempo de leitura estimado: 6 minutos

Caro Cliente, desde o momento em que confia em nós,
priorizamos a sua privacidade e a proteção das suas
informações pessoais. Usamos as nossas políticas
para nos ajudar a manter essa promessa e a ser
transparentes consigo.
Encorajamos a leitura da nossa Política de Privacidade,
Consentimento Informado e características técnicas dos exames,
para saber o que esperar ao usar os nossos serviços.
No entanto, entendemos que possa não ter tempo e energia
para mergulhar profundamente em toda a informação,
então destacamos para si os tópicos principais neste
documento.
Use o seu tempo para ler este documento para conhecer as
características dos nossos testes de ADN, o funcionamento dos
serviços laboratoriais e o que fazemos e não fazemos
com as suas informações pessoais.
É importante!

Estamos aqui para ajudar! Se tem
alguma questão, pode entrar em
contacto connosco ou ligue
210 449 685 ou 220 417 190
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o que esperar
da CódigoADN

Pontos a considerar
Os laboratórios da CódigoADN apenas
fazem testes de ADN; somos Especialistas
no que fazemos e não executamos outro tipo
de exames.

Na CódigoADN, acreditamos
que deve controlar a sua
informação e saber as politicas
do nosso laboratório. Por vezes
é difícil ler tanta informação.
Mas ser transparente é
comunicar em toda a linha.

Mantendo a politica de transparência, os
nossos preços são iguais para todas as
entidades, desde hospitais, clínicas privadas,
advogados e consumidor final.
Com uma política transparente de preços,
somos justos para quem requisita os nossos
serviços.
Utilizamos a mais avançada tecnologia em
mapeamento de ADN; somos a única
empresa em Portugal a disponibilizar o teste
de paternidade durante a gravidez não
invasivo e o teste de paternidade premium
com 31 marcadores genéticos.
A equipa da CódigoADN acredita na verdade
e transparência, por isso trabalhamos todos
os dias para o ajudar a esclarecer qualquer
dúvida que tenha quanto a um suposto
filho(a) ou outro familiar, para que possa
tomar as decisões sobre o Seu Futuro com
100% de Certeza.

Estamos aqui para ajudar! Se tem
alguma questão, pode entrar em
contacto connosco ou ligue
210 449 685 ou 220 417 190
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o que esperar
dos nossos parceiros
Pontos a considerar

A CódigoADN colabora com
clínicas privadas, hospitais,
tribunais e diretamente com os
seus clientes. O nosso preço é
Igual para Todos,
independentemente da
entidade que requisita o
exame. Apostamos numa
politica de preços transparente.

Os laboratórios da CódigoADN utilizam os
padrões mais elevados de qualidade e
defendemos esses padrões. Esperamos que
os nossos parceiros também atinjam os
padrões elevados que estabelecemos para
nós quanto à sua privacidade, segurança,
controlo e experiência dos profissionais de
saúde.
A CódigoADN trabalha com parceiros que
entendem a importância de manter a máxima
qualidade e os preços baixos, para que todos
os extratos económicos tenham acesso a
exames de ADN da máxima qualidade e
confiabilidade. Por isso o preço do exame é
sempre separado do valor do ato da colheita,
cobrado pelas enfermarias parceiras dos
nossos laboratórios.
A qualquer momento no decorrer do
processo pode questionar-nos do seu
estado, tecnologia utlizada, metodologia da
colheita e informações que guardamos sobre
o seu processo. Pode avaliar os nossos
parceiros e os nossos serviços a qualquer
momento.

O que dizem os nossos clientes:
“Fiquei satisfeito com o profissionalismo de
todos os envolvidos. Mostraram
conhecimento e uma atitude que não
encontrei em mais lado nenhum.
Especialmente com algo tão stressante e
com os nervos à flor da pele.” R. Soares,
Lisboa

Estamos aqui para ajudar! Se tem
alguma questão, pode entrar em
contacto connosco ou ligue
210 449 685 ou 220 417 190
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teste de paternidade
pré-natal não invasivo
Pontos a considerar
O teste de paternidade pode ser pedido por
um particular, não é preciso qualquer ordem
médica ou jurídica.
O teste de de ADN durante a gravidez é
não invasivo sem qualquer risco para a mãe
e para o bebé.
Realizado a partir da 8ª semana de gestação
com a contagem feita pela ecografia. Ou a
partir da 9ª semana a contar da ultima data
da menstruação.
O teste de paternidade pré-natal estará
concluído em 5 a 7 dias úteis, se optar por
pagar a taxa de urgência fica concluído em 5
dias úteis.
Agora também disponível a obtenção do
sexo do bebé.
O exame é confidencial e só os
intervenientes terão acesso aos seus
resultados.

Realizado a 2688 SNP, a
CódigoADN é a única empresa
a disponibilizar este teste de
ADN em Portugal, o exame é
100% fiável e não necessita de
contraprova após o nascimento
da criança.
Exclusivo da CódigoADN.

Estamos aqui para ajudar! Se tem
alguma questão, pode entrar em
contacto connosco ou ligue
210 449 685 ou 220 417 190

A colheita de Sangue na mãe tem que ser
realizada junto dos nossos profissionais de
saúde.

O que dizem os nossos clientes:
“Eu fiz teste pré-natal em dezembro de 2016
e hoje, após um mês do nascimento do meu
bebé, posso confirmar que o teste pré-natal é
exato. Eu não fiz o teste pós-natal, mas
minha menina é igualzinha ao meu
namorado. Eu vi muitas avaliações para este
teste, toda a minha gravidez foi
acompanhada de um grande nervosismo
para mim, mas para que aproveitem a vossa
gravidez ao máximo, acreditem nesta nova
tecnologia. Um especial agradecimento a
toda a vossa equipa. R. Tomás, Coimbra
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teste de paternidade
pré-natal não invasivo

O exame é 100% seguro para
a mãe e para o bebé. Apenas
colhemos uma amostra de
sangue do braço da mãe. Do
pai iremos colher uma amostra
das células da boca.

a tecnologia
Um teste de paternidade pré-natal usa ADN
das células do feto em desenvolvimento que
flutua livremente na corrente sanguínea da
mãe grávida.
Um teste de paternidade pré-natal não
invasivo significa que não é necessário
interferir com o ambiente seguro do bebé
(placenta), basta fazer a colheita de sangue
do braço da mãe.
A acuidade do teste de paternidade pré-natal
é superior a 99,9%.
A tecnologia e metodologia do exame prénatal foi publicada na revista genetics
medecine, com foco no procedimento de
desenvolvimento do perfil de ADN fetal para
comparação com o ADN do pai.
A colheita no suposto pai é realizada às
células da boca.

O que dizem os nossos clientes:
“Adorei o serviço ao cliente! Contactei em
junho para saber o preço do teste não
invasivo e outras informações. Após
contactar vários laboratórios e analisar o que
cada um tinha para oferecer escolhi a
CódigoADN. No geral, acho que não poderia
ter tido uma experiência melhor.”

Estamos aqui para ajudar! Se tem
alguma questão, pode entrar em
contacto connosco ou ligue
210 449 685 ou 220 417 190
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Obrigado por ter despendido algum do seu tempo para ler estes
pontos chaves que selecionamos sobre o teste de paternidade
e conhecer as políticas da CódigoADN.
É muito importante para nós.
Tem alguma pergunta? Nós gostaríamos de responder.
Tire um momento para entrar em contacto connosco
e faremos tudo o que pudermos para
clarificar e obter as informações que precisa.

Estamos aqui para ajudar! Se tem
alguma questão, pode entrar em
contacto connosco ou ligue
210 449 685 ou 220 417 190
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