
Colher amostra com 
zaragatoa

Coloque as luvas ou desinfete as mãos com desinfetante 
de mãos, para não contaminar o kit de teste.1
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Zaragatoa 
dentro de 
invólucro selado

Frasco de plástico 
contendo uma 
pequena quantidade 
de líquido. O líquido 
deve permanecer 
dentro do frasco.

Cartão de recibo 
de teste ou cartão 
de registo de teste

Saco para 
material de 
risco biológico 
com selo 
prateado

Luvas 
descartáveis

Desinfetante 
de mãos

Saco 
transparente 
com fecho de 
correr

Material branco 
absorvente

Guia passo a passo

Inspecione o interior da boca e 
localize as amígdalas, na parte 
de trás da garganta. Pode usar o 
espelho para ajudar.

A amostra vai ser colhida 
esfregando as amígdalas (ou, 
caso tenham sido removidas,  
o local onde estariam).

Assoe suavemente o nariz para um 
lenço de papel.

Deite o lenço de papel no caixote 
de resíduos clínicos fornecido.

Isto tem como finalidade eliminar 
mucosidade em excesso.

Abra a embalagem e retire 
cuidadosamente a zaragatoa, que 
será usada tanto para a garganta 
como para o nariz.

Importante

Não toque com a ponta de tecido da zaragatoa na língua, nos dentes, 
nas bochechas, nas gengivas nem em quaisquer outras superfícies.

Caso toque nestas partes, a zaragatoa fica inutilizada e terá de obter 
uma nova amostra. Se isso acontecer, peça ajuda a um membro do 
pessoal.

Use a mesma zaragatoa para as amígdalas e para o nariz.

Este procedimento pode causar vómitos e algum desconforto, mas não 
deve doer.

Introduza cuidadosamente numa 
das narinas a mesma extremidade 
da zaragatoa que usou, até sentir 
um pouco de resistência (a cerca  
de 2,5 cm da entrada do nariz).

Rode a zaragatoa durante  
10 a 15 segundos e retire-a 
lentamente.

Só precisa de retirar a amostra de 
uma narina. Se tiver um piercing, 
use a outra narina.

Importante

O esfregamento pode causar uma sensação desconfortável. Se 
sentir uma forte resistência ou dor, não introduza a zaragatoa mais 
fundo.

Se a amostra colhida com a zaragatoa contiver sangue ou vómito, 
alerte um membro do pessoal.

Segurando a zaragatoa na mão, 
abra bem a boca e esfregue a 
ponta de tecido da zaragatoa em 
ambas as amígdalas (ou no local 
onde estas se encontrariam), na 
parte de trás da garganta, durante 
10 segundos (use um espelho para 
ajudar).

Retire cuidadosamente a zaragatoa 
da parte de trás da garganta.
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Se tiver alguma dúvida ou problema com 
este kit de teste, por favor alerte um 
membro do pessoal.

Precisa de ajuda?

10 a  
15 se- 

gundos

ou

Verifique o conteúdo do kit.2
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Embale o seu kit.
Guia passo a passo

Enrosque bem a tampa, para 
impedir que o frasco verta. Para 
conseguir colocar a tampa, poderá 
ter de fazer pressão.

Importante

Certifique-se de que a ponta de tecido 
da zaragatoa é a primeira ponta a 
entrar no frasco. 
Quebre a outra extremidade da 
zaragatoa, de modo a que esta caiba no 
frasco sem dobrar.
Enrosque muito bem a tampa no frasco.

a. Primeiro coloque o material absorvente 
no saco transparente com fecho de correr 
mais pequeno.

b. Em seguida coloque o frasco junto do 
material absorvente, no mesmo saco.

Coloque o saco com fecho de correr dentro do 
saco maior para material de risco biológico.

Registe o seu kit de teste.
Se recebeu um cartão de 
registo de teste, siga as 
instruções contidas no cartão.

Se recebeu um cartão de 
recibo de teste, fale com um 
assistente de teste.

Coloque a sua proteção de rosto.
Certifique-se de que o seu rosto está coberto antes de 
alertar um membro do pessoal. O membro do pessoal 
verificará o seu kit de teste e dir-lhe-á o que fazer a seguir.

Está pronto para entregar o seu kit  
de teste com a amostra. Por favor  

alerte um membro do pessoal.
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O seu kit tem de ser verificado por um 
membro da equipa antes de ser selado.

Não sele o saco maior para 
material de risco biológico.

Se tiver usado luvas, agora pode 
tirá-las e deitá-las no caixote de 
resíduos clínicos fornecido. Caso 
contrário, desinfete as mãos 
com desinfetante de mãos.
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