
Formulário de Inscrição:

Nome do Paciente:

Rua:

CEP:

Cidade:

Telefone: Fax:

Data de Nascimento: Sexo: m f

Assinatura do Paciente:

Análise Mineral de Cabelo ou Unhas

Clinica/Médico requerente:

Data:

por favor preencher caso o relatório é para ser enviado ao paciente (por favor complete em maiúsculas)

E-mail:

(por favor não esquecer)

Perfil Padrão (P9)

Perfil Solicitado:

35 Elementos

Elementos Testados:

Alumínio, Antimónio, Arsênico-total, Bário, Berílio, Bismuto, Boro, Cádmio, Cálcio, Chumbo, Cobalto, Cobre, Cromo, Ferro, Germanio, Iodo, Lata,
Lítio, Magnésio, Manganês, Mercurio, Molibdênio, Niquelar, Paládio, Platina, Prata, Selênio, Strontio, Thallium, Titânio, Tungstênio, Urânio,
Vanadio, Zinco, Zirconium

Perfil Alargado (P10) 55 Elementos

Materiais Testados:

Amostra de cabelo da cabeça (não tratado)

Parâmetros dos Elementos Testados como perfil 9 mais:

Cério, Césio, Dysprosium, Erbium, Europium, Gadolínio, Gallium, Iridium, Lanthanum, Lutetium, Praseodymium, Rhenium, Rhodium, Ruthenium,
Samarium, Tantalum, Tellurium, Thorium, Thulium, Ytterbium

*** vire por favor ***

Estado: País:

TMI Trace Minerals International Laboratory
1711 Pearl Street; Suite 200
Boulder, CO 80302
USA

telefone: +1 (720) 325-2652
fax: +1 (720) 325-2653

service@tracemin.com
http://www.tracemin.com

good chemistry for better health

Novo Cliente ou caso a informação de contato tenha mudado, por favor preencha os campos na página 2.

Pagamento
via:

Transferência bancária realizada em: de $:

O pagamento foi realizado para o endereço: service@tracemin.com

Cartão de Crédito VISA Mastercard

É Necessário um Pré-Pagamento ou Cartão de Crédito, caso contrário as amostras serão retidas até que seja
recebido o pagamento.

amostra de pêlo
pubiano

amostra de barba Amostra de unha

Fatura para: Médico Paciente

Número do Cartão:

Assinatura:válido até (MM/AA): 3 últimos dígitos do cartão:

©
 2

0
1

2
-2

0
1

6
 T

M
I 

V
1

.0
4

http://www.tracemin.com


§ Cabelo não tratado que é cortado na região occipital (de trás da cabeça) é a amostra preferencial.

§ Os substitutos do cabelo da cabeça são os pêlos pubianos ou aparas das unhas dos dedos (pêlos das axilas
não são aceitáveis).

§ Porque algumas amostras perdem resultados através da lavagem, uma quantidade adequada de amostra
(cerca de 2-3 colheres de chá cheias de cabelo) é necessária para a análise.

§ NÃO MISTURE diferentes tipos de amostras (ex.: cabelo com unhas).

§ As raízes do cabelo NÃO são necessárias.

§ O cabelo que foi quimicamente tratado ("permanentado", branqueado, tingido, ou tratado de outro modo) NÃO
IRÁ fornecer resultados precisos. Se o cabelo foi tratado, deve ser deixado crescer durante pelo menos 2-3
meses antes de uma nova amostragem.

§ Os resultados das análises do cabelo são falsamente elevados por:

§ Agentes de coloração ou tingimento, que muitas vezes elevam o número de oligoelementos ou metais
tóxicos. Desde que a indústria cosmética de hoje utiliza muitos agentes químicos diferentes, nós não temos
forma de determinar com precisão seus efeitos.

§ Cabelos branqueados e/ou "Permanentados" resultam em alterações nos níveis de cálcio, magnésio, zinco,
cobre, níquel e outros metais.

Procedimento

Cabelo

§ Separe o cabelo no meio da parte de trás da cabeça e puxe-o para fora e para cima.

§ Corte uma pequena mecha de cabelo de 1,5 a 2 polegadas (4,5 a 5,5 cm) próxima da cabeça. DESCARTE as
extremidades de fios longos e GUARDE menos de 2 polegadas (menos de 5,5 cm) mais próximas do couro
cabeludo.

§ Coloque o cabelo em um envelope de amostragem, preencha o Formulário de Instruções de Amostragem com
a informação adequadas e envie para TMI.

Cabelo curto

§ Apare um mínimo de 0,300 gramas de cabelo da parte de trás da cabeça. Use tesouras de desbaste se
possível.

§ Coloque o envelope (de papel) da amostragem de cabelo, preencha o Formulário de Instruções de
Amostragem com a informação adequadas e envie para TMI.

Pêlo pubiano

§ Apare um mínimo de 0,300 gramas de pêlos pubianos com uma tesoura normal.

§ Coloque o pêlo em um envelope de papel, preencha o Formulário de Instruções de Amostragem com a
informação adequadas e envie para TMI.

Unhas

§ Nós necessitamos de um mínimo de 0,200 gramas (200mg) de unhas sem esmalte. Isso equivale a cerca de ½
colher de chá bem cheia. Coloque a amostra em um envelope de papel ou plástico, preencha o Formulário de
Instruções e envie para TMI.

Enviar relatório para: Médico Paciente ambos os endereços (US$ 5.95 sobretaxas)

Enviar relatório para: Correio E-mail Fax

Novo Cliente ou caso a informação de contato tenha
mudado, por favor preencha:

Carimbo da Clinica / do Médico

Endereço:

ou

Telefone:

Fax:

E-mail:

Instruções de Amostragem

O cabelo fornece um registro do passado e níveis atuais de oligoelementos. Como o
cabelo cresce, os nutrientes e os oligoelementos são depositados a partir do fluxo
sanguíneo para o folículo e haste capilares.
Uma vez que um oligoelemento é incorporado no cabelo, ele permanece fixo. Para
medir estes valores de uma forma confiável e com boa reprodutibilidade, devem ser
cumpridos os seguintes critérios:

Este formulário pode também ser preenchido no computador, por favor visite: http://www.tracemin.com/pt/formulario-de-inscricao/
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Barcode H Barcode KH Barcode N
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