
HAJ MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ 

Ahhoz, hogy a jelenlegi ásványi anyagok szintjét megfelelően tudjuk elemezni megfelelő mintára van 

szükség.  

Az alábbi útmutató a megfelelő mintavételi eljárást mutatja be: 

1. Mintavétel: A hajnak tisztának és 

száraznak kell lenni a mintavételkor. A 

mintát 4-24 órával a hajmosás után kell 

levenni. A minta akkor a legjobb, ha a haj 

nincs festve, melírozva vagy dauerolva. 

Az újratesztelt hajmintát ugyanarról a 

hajterületről kell venni (ha lehet).  

2. Mintavételi hely: A fejről származó hajat 

a nyaki részről kell venni, mert ott a 

legjobb a minta. A haj növekedése itt a 

legállandóbb és ezért jó és következetes 

eredményt fog produkálni. Alternatívaként 

a hónalji, szeméremtájéki szőrzet is 

használható. A növekedési minta itt 

változó és inkább elszórtan előforduló, de 

megfelelő értékeket produkál. Fontos 

kiemelni, hogy a fejről és a test különböző 

területeiről vett mintákat nem szabad 

keverni!  

A hónalji és szeméremtáji szőrzet 

ugyancsak jó jelzői lehetnek az 

emelkedett mérgező ásványok 

kimutatásának, melyek a fejről származó 

hajban és a test többi szőrrel borított 

területén is előfordulnak.  

3. Szükséges felszerelés: Egy átlagos fésű 

és egy átlagos rozsdamentes acél olló 

szükséges. Rövid haj esetén egy 

hajszálvékonyító nyesőolló is szükséges 

lehet, az eredeti frizura megóvása 

érdekében. Hosszú haj esetén egy hajtű 

és egy csiptető is kellhet.  

4. Mintavétel vágása: Fésülje meg majd 

emelje fel a tarkórészen a haj egy részét. 

Tűzze vagy csíptesse fel a haj egy részét, 

vagy kérje meg a pácienst, hogy fogja 

meg ezt a hajrészt. Válasszon le egy 

kisebb részt (A képen) és vágja le a hajat 

olyan közel a tarkóhoz amennyire csak 

lehet. Rövid haj esetén – 3,8 cm vagy 

annál rövidebb – az egész mintát 

használja fel. 3,8 cm vagy annál hosszabb 

haj esetén vágjon le és használjon fel  

2,55 - 3,8 cm hosszú mintákat a haj 

végéből, a fejbőrhöz közeli részről (a B 

fotó alapján). A haj többi részére nincs 

szükség.  

Vegyen több kisebb mintát különböző 

pontokról (de egy területről!) és keverje 

össze őket. Ezáltal pontos és átfogó 

mintát fogunk kapni, elkerülve a csupasz 

foltokat a fejen.  

5. A minta mérése: Állítsa fel az adott 

súlymérő kártyát, követve a rajta található 

útmutatóval. Helyezze a kicsi mintákat a 

kártyán levő karikára, folytatva a 

mintagyűjtést addig amíg a mérleg meg 

nem mozdul, jelezve, hogy megvan a 125 

mg szükséges minta. Ez a mennyiség 

körülbelül 1 púpozott evőkanálnyi 

mennyiséget jelent.  

Amennyiben megvan a kívánt minta mennyisége, 

helyezze a pici borítékba a hajat, valamint a 

kitöltött rendelő lapot tépje le és tegye a nagyobb 

borítékba.  

  

A. Emelje fel a haj felső részét, és vágja le a mintát. 

B. Hosszú haj esetén vágja le a minta végét. 



 

 

     

     Helyezze ide 
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HAJMINTA 

MÉRLEGELŐ LAP 
 

Az útmutatót lásd a hátoldalon 
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A lap ezen oldalát használja! 

Ne tegye a hajmintát  

a lap ezen végére! 

 

    

 

 

ÚTMUTATÓ 

(Ne ezt az oldalt használja) 

 

 

1. Hajtsa be a kártya mindkét oldalát a 

képnek megfelelően. Az X-szel jelölt kör 

felül helyezkedjen el. Lapos felületre 

helyezze a lapot. 

 

 

 

 

 

2. Helyezze a hajmintát a kör X területére. 

 

3. Annyi hajat rakjon az X-re amíg a lap 

megmozdul, és az X-szel jelölt felület 

nem érinti a lapos felületet. 

 

4. Körülbelül 125 mg haj legyen a lapon, 

ekkor fog átbillenni. (lásd képen) 

 

5. Az alábbi illusztráció mutatja, milyen 

helyzetben fog állni a mintavételi papír  

a megfelelő mennyiségű hajmintával. 
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