IMPORTANTE: Somente em casos especiais
REALIZANDO COLETA DE UNHAS
A coleta de unhas deve ser considerada como último recurso, sendo realizada apenas quando o doador não possui
pelos corporais e cabelos. Apenas unhas das mãos devem ser coletadas – NÃO COLETAR UNHAS DOS PÉS.
É recomendado para uma coleta segura que o coletor utilize apenas um cortador de unhas e colete o máximo de
pedaços de unha possível.
1) - Verifique se as unhas do doador são reais, Unhas postiças/artificiais não devem ser coletadas.
2) - O doador deve lavar suas mãos por completo com sabonete e água. Certifique-se que o doador tenha retirado
toda e qualquer sujeira que possa vir a ter por debaixo de suas unhas. Casos as unhas estejam pintadas o doador
deve remover todo o esmalte/base de sua unha, com no mínimo 3 dias de antecedência.

3) - Utilize o swab de álcool ou água corrente com sabonete neutro para higienizar o cortador de unhas antes da coleta.
O cortador deve ser seco com uma toalha de papel limpa e descartável. O cortador pode ser reutilizado.
4) - Colete ou peça ao doador que corte as unhas o mais rente à pele possível, utilizando o cortador de unhas.
(Esse é o único método onde o doador efetua a coleta, porém monitorado pelo 'coletor').
5) - O doador irá estender sua mão sob uma folha de papel branco e o coletor irá cobrir a região com sua mão ou
uma segunda folha de papel branco ao redor da mão do doador, afim de assegurar que as unhas cortadas não caiam
fora da folha de papel branco.
6) - Dobre as lâminas de alumínio e as acondicione nos envelopes e o lacre por fim. A documentação deve ser
preenchida normalmente como nos casos de coleta de cabelos.
7) - O coletor irá especificar o tipo de material no envelope como 'Unhas'.

IMPORTANTE
Além do formulário normal do kit, deve enviar (declaração unhas) a mesma deve ser impressa em
3 vias, preenchida e enviada 1 via para a Psychemedics acompanhando a coleta (formulário + amostras),
uma via deve ficar com o laboratório coletor (Vocês) e uma via fica com o doador.
Lembrando que coletas de unhas são somente para casos, onde o doador não tenha CABELOS/PELOS por
alguma doença e ou tratamento; DOADORES que possuam o cabelo muito curto (< 3,9 cm), ou se raspam,
NÃO DEVE SER COLETADO UNHAS o mesmo deve ser instruído a voltar quando os cabelos tiverem o

comprimento adequado, ou pelos em quantidade suficiente.

