
Odběr stěru

Nasaďte si rukavice nebo si očistěte ruce pomocí ruční 
dezinfekce. Je to proto, abyste nekontaminoval/a testovací sadu1
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Tyčinka 
na stěr v 
uzavřeném 
obalu Plastová lahvička 

obsahující malé množství 
tekutiny. Tekutina musí 
zůstat v lahvičce.

Testovací stvrzenka 
nebo testovací 
registrační karta

Pytel na 
biologicky 
nebezpečný 
odpad se 
stříbrným 
uzávěrem

Jednorázové 
rukavice

Ruční dezinfekce

Průhledný 
sáček se zipem

Bílá absorpční 
podložka

Podrobný návod

Podívejte se do úst a najděte 
mandle v zadní části hrdla. Můžete 
použít zrcátko v autě.

Stěr odeberte tam, kde jsou 
nebo by měly být mandle 
(pokud vám nebyly odstraněny).

Jemně se vysmrkejte do kapesníku.

Kapesník vyhoďte doma do koše. 

To je proto, abyste se zbavil/a 
přebytečného hlenu.

Otevřete obal a opatrně vytáhněte 
tyčinku. Tu použijete jak na krk, tak 
na nos.

Důležité

Látkovým tamponkem se nedotýkejte jazyka, zubů, tváří, dásní ani 
jiných povrchů.

Pokud se tamponkem dotknete těchto částí, stěr bude nepoužitelný 
a budete muset požádat o novou tyčinku. Pokud k tomu dojde, 
požádejte zaměstnance o pomoc.

Použijte stejnou tyčinku na mandle i nos.

Může to být nepříjemné nebo vás u toho může natahovat, ale nemělo 
by to bolet.

Vložte stejný konec stejné tyčinky 
opatrně do jedné nosní dírky, 
dokud neucítíte mírný odpor  
(asi 2,5 cm do nosu).

Otáčejte tyčinkou po dobu  
10–15 vteřin a pomalu ji vyjměte.

Stěr stačí odebrat z jedné nosní 
dírky. Pokud máte piercing, použijte 
druhou nosní dírku.

Důležité

Stěr může být nepříjemný. Nezasunujte tyčinku hlouběji, pokud 
cítíte silný odpor nebo bolest.

Pokud je na vzorku krev nebo zvratky, přivolejte zaměstnance.

Vezměte tyčinku do ruky, otevřete 
ústa dokořán a otírejte textilní 
tamponek tyčinky o obě mandle 
(nebo tam, kde by měly být) v 
zadní části hrdla po dobu 10 vteřin 
(použijte zrcátko v autě).

Opatrně vyjměte tyčinku ze zadní 
části hrdla.

10 
vteřin

Budete-li mít jakékoli dotazy nebo problémy 
s touto testovací sadou, obraťte se na 
zaměstnance.

Potřebujete pomoc?

10–15 
vteřin

nebo

Zkontrolujte obsah sady.2
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Zabalte sadu
Podrobný návod

Víčko bezpečně našroubujte, aby 
tekutina nevytekla. Při nasazování 
víčka možná budete muset vyvinout 
určitý tlak.

Důležité

Při vkládání do lahvičky se ujistěte, že 
látkový tamponek směřuje dolů. Druhý 
konec tyčinky odlomte, aby se vešel do 
lahvičky bez ohýbání.
Víčko pevně našroubujte na lahvičku.

a. Nejprve umístěte absorpční podložku 
do menšího průhledného sáčku se 
zipem.

b. Poté umístěte lahvičku do stejného 
sáčku vedle absorpční podložky.

Vložte sáček se zipem do většího pytle na 
biologicky nebezpečný odpad.

Zaregistrujte vaši testovací sadu.
Pokud jste obdržel/a testovací 
registrační kartu, postupujte 
podle pokynů na kartě.

Pokud jste obdržel/a testovací 
stvrzenku, obraťte se na asistenta.

Zakryjte si obličej.
Než přivoláte člena personálu, zakryjte si obličej. Zkontroluje 
vaši testovací sadu a řekne vám, co dělat dál.

Nyní můžete testovací sadu se vzorkem 
odevzdat. Přivolejte zaměstnance.
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Před uzavřením musí sadu zkontrolovat 
člen personálu.

Větší pytel na biologicky 
nebezpečný odpad neuzavírejte.

Pokud jste použil/a rukavice, 
můžete si je nyní sundat a hodit 
je do nádoby na klinický odpad. 
V opačném případě použijte 
ruční dezinfekci.
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