Kompletní servis identifikační analýzy DNA
Testy otcovství
Určování původu předků
Znalecké posudky
Revizní expertizy

Přednášky
Poradenství
Školící kurzy
Výzkum a vývoj

Testování DNA:
Poskytujeme kompletní servis zpracování biologického materiálu v oblasti kriminalistické genetické identifikace,
paternitních analýz a genetické genealogii:
- Genetické určení původu předků (analýza mitochondriální DNA či Y-chromozómu)
- Určení otcovství
- Identifikace odesílatele anonymních dopisů
- Specifický průkaz spermatu a identifikace původce
- Identifikace kosterních pozůstatků, včetně historických nálezů
- Opakovaná analýza DNA a prověřování sporných případů, revizní expertizy
- DNA karta/Osobní genetický profil
- Zajištění biologických stop po pohřešovaných osobách
- Určování příbuzenského vztahu, včetně stanovení vaječnosti dvojčat
- Genetické testování příbuznosti u psů – CERTIFIKÁTY PŮVODU
ZNALECKÉ POSUDKY
Nabízíme vypracování znaleckého posudku k Vašemu případu (POUŽITELNÉ například PŘI SOUDNÍM ŘÍZENÍ O
POPŘENÍ OTCOVSTVÍ) v odvětví GENETIKA, se zvláštní specializací na molekulární biologii, kriminalistickou genetickou
identifikaci, DNA diagnostiku a správnou laboratorní praxi.
REVIZNÍ EXPERTIZY
Provádíme prověřování znaleckých posudků v oboru identifikační analýzy DNA. Naše více než 15-li letá praxe v oboru
zaručuje kvalitní nezávislou interpretaci v rámci paternitních a trestních sporů.
PORADENSTVÍ a ŠKOLENÍ
Poskytujeme kvalifikované poradenství a školení v oborech: Kriminalistická analýza DNA, Zajišťování biologického
materiálu pro účely DNA analýzy, Zajištění a kontrola kvality (QA/QC), Certifikace systémů řízení jakosti a ověřování
odborné způsobilosti personálu, Správa DNA databází, Správná laboratorní praxe (GLP), Návrhy funkčního
uspořádání a přístrojového vybavení DNA laboratoří.
PŘEDNÁŠKY
Zajišťujeme populární i vědecké přednášky pro oblasti: forenzní genetika, paternity, genetická genealogie,
archeogenetika, akreditace laboratoří dle ISO 17025
Kontaktní informace:
Forenzní DNA servis, s.r.o.
Sídlo společnosti: Janovského 18, 170 00 Praha 7
Kancelář společnosti: Nad Štolou 18, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ27227529
Telefon/fax: 233 931 123
GSM Hotline: 731 503 250
e-mail: service@DNA.com.cz
www.DNAservis.cz
DNA.com.cz
www.paternita.cz
Forenzní DNA servis, s.r.o. je držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2000 pro
činnosti: „Poradenská činnost v oblasti forenzní genetiky a správné laboratorní praxe. Výzkum a
vývoj, genetická analýza biologického materiálu.“

