
Mėginio ėmimas  
tamponėliu

Užsimaukite pirštines arba dezinfekantu nusivalykite 
rankas. Tai reikalinga tam, kad neužterštumėte tyrimo rinkinio.1
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Tamponėlis, 
įdėtas į sandarų 
paketėlį

Plastikinis buteliukas, 
kuriame yra nedidelis 
kiekis skysčio. Skystis 
turi likti buteliuke.

Tyrimo gavimo 
kortelė arba tyrimo 
registracijos kortelė

Biologinio 
pavojaus 
maišelis su 
sidabriniu 
sandarikliu

Vienkartinės 
pirštinės

Rankų 
dezinfekantas

Maišelis su 
užspaudžiama 
juostele

Baltas 
sugeriamasis 
tamponas

Nuoseklus vadovas

Pažvelkite į burną ir aptikite savo 
tonziles galugerklyje. Kad būtų 
lengviau aptikti tonziles, galite 
naudoti veidrodėlį.

Jūsų tonzilės arba jų vieta (jei 
tonzilės pašalintos) yra ta vieta, 
iš kurios tamponėliu turite 
paimti mėginį.

Švelniai nusišnypškite nosį į popierinę 
nosinę.

Išmeskite popierinę nosinę į pateiktą 
medicininių atliekų dėžę.

Tai reikalinga tam, kad neliktų perteklinių 
gleivių.

Atidarykite pakuotę ir atsargiai 
išimkite tamponėlį. Jis bus 
naudojamas mėginiams paimti  
iš tonzilių ir nosies.

Svarbu

Tamponėlio medžiaginiu galiuku nelieskite liežuvio, dantų, skruostų, 
dantenų ar kitų paviršių.

Jeigu tamponėlis palies minėtasias dalis, mėginys bus netinkamas ir 
reikės jį imti nauju tamponėliu. Taip nutikus, paprašykite personalo 
darbuotojų pagalbos.

Naudokite tą patį tamponėlį mėginiams paimti iš tonzilių ir nosies.

Imant mėginį, galima pradėti springti ar justi nedidelį diskomfortą, 
tačiau neturėtų skaudėti.

Švelniai įdėkite tą patį to paties 
tampono galą į vieną šnervę, kol 
pajusite nedidelį pasipriešinimą 
(apie 2,5 cm nosies gilumoje).

Pasukiokite tamponėlį 10–15 
sekundžių ir lėtai jį nuimkite.

Jums paimti mėginį tik iš vienos 
šnervės. Jeigu  turite į šnervę įvertą 
auskarą, mėginį imkite iš kitos 
šnervės.

Svarbu

Mėginio ėmimas gali kelti diskomfortą. Jeigu juntate pasipriešinimą 
ar skausmą, nekiškite tamponėlio giliau.

Jeigu juntate pasipriešinimą ar skausmą, nekiškite tamponėlio 
giliau.

Laikydami tamponėlį rankoje, 
plačiai išsižiokite ir tamponėlio 
medžiaginiu galiuku 10 sekundžių 
braukite per abi tonziles (arba 
toje vietoje, kur jos būtų buvę) 
galugerklyje (kad būtų lengviau, 
naudokite veidrodėlį).

Atsargiai ištraukite tamponėlio 
pagaliuką iš galugerklio.

10  
sek.

Jeigu turite klausimų ar problemų dėl 
šio tyrimo rinkinio, kreipkitės į personalo 
darbuotoją.

Reikia pagalbos?

10–15 
sek.

arba

Patikrinkite savo rinkinio turinį:2
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Supakuokite savo rinkinį
Nuoseklus vadovas

Saugiai užsukite dangtį taip, kad 
skystis nesandarus. Jums gali reikėti 
dangtelį užspausti.

Svarbu

Tamponėlį į buteliuką dėkite nukreipę 
medžiaginį galiuką žemyn. 
Nulaužkite kitą tamponėlio galą taip, 
kad tamponėlis tilptų buteliuko viduje 
nesulenktas.
Saugiai užsukite dangtelį ant flakono.

a. Pirma įdėkite sugeriamąjį tamponą  
į maišelį su užspaudžiama juostele. 

b. Tada buteliuką prie sugeriamojo 
tampono tame pačiame maišelyje.

Maišelį su užspaudžiama juostele įdėkite  
į didesnį biologinio pavojaus maišelį

Užregistruokite savo tyrimo 
rinkinį
Jeigu esate gavę tyrimo 
registracijos kortelę, vadovaukitės 
ant jos pateiktais nurodymais.

Jeigu esate gavę tyrimo gavimo 
kortelę, pasitarkite su tyrimų 
asistentu.

Užsidėkite veido gaubtą
Prieš kreipiantis į personalo darbuotoją, būtina prisidengti 
veidą. Personalo darbuotojas patikrins jūsų tyrimo rinkinį ir 
nurodys, ką daryti toliau.

Jūs esate pasirengę pateikti savo 
mėginio tyrimo rinkinį.  

Pakvieskite personalo darbuotoją.
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Prieš užsandarinant rinkinį, jis turi būti 
patikrintas prie pateikimo punkto.

Biologinio pavojaus maišelio 
nesandarinkite.

Jeigu mūvite pirštines, dabar jas 
galite nusimauti. Jeigu pirštinių 
nemūvite, nusivalykite rankas 
dezinfekantu.
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