
Sürüntü örneği alın

Eldivenlerinizi takın ya da ellerinizi temizlemek için el dezenfektanı 
kullanın. Bu, test kitini kirleterek kontamine etmemeniz içindir.1
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Sürüntü çubuğu,
Kapalı ambalaj 
içinde

Az miktarda sıvı içeren 
plastik flakon. Sıvı, 
flakon içinde kalmalıdır.

Test makbuz kartı ya 
da Test kayıt kartı

Gümüş mühürlü 
biyolojik  
tehlikeli madde 
torbası

Atılabilir 
eldivenler

El dezenfektanı

Şeffaf fermuarlı 
torba

Beyaz emici ped

Adım adım rehber

Ağzınızın içine bakın ve boğazınızın 
arka tarafındaki bademciklerinizi 
bulun. Yardımcı olması için aynayı 
kullanabilirsiniz.

Bademcikleriniz ya da bulunmuş 
oldukları yer (eğer alınmışlarsa) 
sürüntü örneğini alacağınız yerdir. 

Bir mendil içine hafifçe sümkürün.

Mendili tedarik edilmiş olan klinik çöp 
kutusuna atın.

Bu, fazla sümükten kurtulmanız içindir.

Paketi açın ve sürüntü çubuğunu 
yavaşça çıkartın. Bu hem boğaz hem 
de burun için kullanılacaktır.

Önemli

Sürüntü çubuğunun kumaş ucu ile dilinize, dişlerinize, yanaklarınıza, diş 
etlerinize ya da başka bir yüzeye dokunmayın.

Bu yerlere dokunduğu takdirde sürüntü geçersiz olacaktır ve yeni bir 
sürüntü almanız gerekecektir. Böyle bir durumda bir personel elemanından 
yardım isteyin.

Bademcikler ve burun için aynı sürüntü çubuğunu kullanın.

Hafif bir direnç hissedene kadar 
(burnunuzdan yukarıya doğru 2,5 cm 
civarında) aynı sürüntü çubuğunun aynı 
ucunu yavaşça bir burun deliğine sokun.

Çubuğu 10-15 saniye kadar çevirerek 
döndürün ve yavaşça çıkartın.

Sadece bir burun deliğini örneklemeniz 
gerekir. Eğer bir burun küpeniz varsa 
diğer burun deliğini kullanın.

Önemli

Sürüntü işlemi rahatsız edici olabilir. Eğer güçlü bir direnç ya da ağrı 
hissederseniz, sürüntü çubuğunu daha derine doğru sokmayın.

Eğer sürüntü örneği üzerinde kan ya da kusmuk varsa, 
personelden birisini lütfen uyarın. 

Sürüntü çubuğunu elinizde tutarak 
ağzınızı genişçe açın ve sürüntü 
çubuğunun kumaş ucunu boğazınızın 
arkasındaki her iki bademcik üzerine 
(ya da bulunmuş oldukları yere) 
10 saniye boyunca sürtün (bunu 
yapmanıza yardımcı olması için bir 
ayna kullanın).

Sürüntü çubuğunu boğazınızın 

10 
saniye

Test kiti ile ilgili olarak herhangi bir sorunuz ya 
da sorununuz varsa, lütfen personelden birini 
uyarın 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

10-15
saniye

ya da

Kit içeriğinizi kontrol edin2
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Kitinizi paketleyin
Adım adım rehber

Hiçbir sıvının dışarıya sızmaması için 
kapağı sıkıca vidalayın. Kapağı açmak 
için baskı uygulamanız gerekebilir.

Önemli

Çubuğu flakona yerleştirirken kumaş 
ucun aşağıya doğru bakıyor olduğundan 
emin olun.
Flakonun içine bükülmeden sığması için 
sürüntü çubuğunun öteki ucunu koparın.
Kapağı flakonun üzerine sıkıca vidalayın.

a. Önce emici pedi küçük şeffaf fermuarlı
torbaya yerleştirin

b. Daha sonra flakonu aynı torbadaki emici
pedin yanına yerleştirin.

Fermuarlı torbayı büyük biyolojik 
tehlikeli madde torbasına yerleştirin

Test kitinizi kaydedin

Eğer bir Test kayıt kartı aldıysanız, 
kart üzerindeki talimatları takip edin.

Eğer bir Test makbuz kartı aldıysanız, 
lütfen bir test asistanıyla konuşun.

Yüz maskenizi takın

Bir personeli uyarmadan önce yüzünüzün kapalı olmasını temin 
edin. Kendileri test kitinizi kontrol edecekler ve size bundan 
sonra ne yapmanız gerektiğini söyleyeceklerdir.

Test kiti örneğinizi teslim etmeye hazırsınız. 
Lütfen bir personele haber verin.
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Büyük biyolojik tehlike torbasını 
kapatmayın
Kitinizi kapatmadan önce personel 
elemanlarından biri tarafından kontrol 
ettirmelisiniz

Eğer eldiven takıyorsanız, artık 
onları çıkarabilir ve tedarik 
edilmiş olan klinik çöp kutusuna 
atabilirsiniz. Aksi takdirde, ellerinizi 
temizlemek için el dezenfektanı 
kullanın.
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