
Pobieranie wymazu

Załóż rękawiczki lub użyj środka do dezynfekcji rąk, aby oczyścić 
ręce. W ten sposób zapobiegnie się zanieczyszczeniu zestawu testowego.1
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Wacik, 
wewnątrz 
zamkniętego 
opakowania Plastikowa fiolka, 

zawierająca niewielką ilość 
płynu Płyn musi pozostać 
w fiolce.

Karta 
potwierdzająca 
odbiór testu lub 
karta rejestracyjna 
testu

Torba 
biohazardowa 
ze srebrną 
uszczelką

Rękawiczki 
jednorazowe

środek do 
dezynfekcji rąk

Przezroczysty 
worek zamykany 
na zamek 
błyskawiczny

Biała podkładka 
chłonna

Przewodnik krok po kroku

Zajrzyj wewnątrz swojej jamy ustnej 
i znajdź migdałki z tyłu gardła. 
Pomóc może Ci w tym lusterko.

Próbka pobrana zostanie z 
migdałków lub miejsca, gdzie 
się one normalnie znajdują (jeśli 
zostały usunięte).

Delikatnie wydmuchaj nos w chusteczkę.

Wrzuć chusteczkę do dostarczonego 
pojemnika na odpady kliniczne.

W ten sposób można się pozbyć 
nadmiaru śluzu.

Otwórz opakowanie i delikatnie 
wyjmij wacik. Zostanie on 
wykorzystany do pobrania próbki 
z gardła oraz nosa.

Ważne

Materiałową końcówką wacika nie wolno dotykać języka, zębów, 
policzków, dziąseł ani innych powierzchni.

Jeśli wacik dotknie tych powierzchni, ulegnie zepsuciu i trzeba będzie 
skorzystać z nowego. W takim przypadku poproś o pomoc członka 
personelu.

Użyj tego samego wacika do pobrania wymazu z migdałków i nosa.

Pobieranie wymazu może spowodować odruch wymiotny i niewielki 
dyskomfort, ale nie powinno boleć.

Delikatnie umieść koniec tego 
samego wacika w jednym nozdrzu, 
aż poczujesz niewielki opór (około 
2,5 cm w głąb nosa).

Obracaj wacikiem przez  
0-15 sekund, a następnie powoli 
go wyjmij.

Wystarczy pobrać próbkę z jednego 
nozdrza. Jeśli masz założony 
kolczyk, użyj drugiego nozdrza.

Ważne

Pobieranie wymazu może być dość nieprzyjemne. W przypadku 
poczucia silnego oporu lub bólu nie należy wkładać wacika głębiej.

Jeśli na próbce znajdować się będą krew lub wymiociny, należy 
powiadomić o tym pracownika.

Trzymając wacik w dłoni, otwórz 
szeroko usta i pocieraj materiałową 
końcówką wacika oba migdałki 
(lub miejsce, gdzie by się one 
znajdowały) z tyłu gardła, przez  
10 sekund (pomóc może Ci w  
tym lusterko). 

Ostrożnie wyjmij wacik z tylnej 
części gardła.

10 
sek.

Jeśli masz jakieś pytania lub problemy z 
tym zestawem testowym, powiadom o tym 
członka personelu.

Potrzebujesz pomocy?

10-15 
sek.

lub

Sprawdź zawartość zestawu.2
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Zapakuj swój zestaw
Przewodnik krok po kroku

Dobrze przykręć pokrywę, aby  
z fiolki nie wyciekła ciecz. W celu 
założenia pokrywki konieczne może 
być jej mocne dociśnięcie.

Ważne

Upewnij się, że końcówka wacika 
jest skierowana w dół podczas 
umieszczania jej w fiolce.
Oderwij drugi koniec wacika, tak aby 
próbka zmieściła się wewnątrz fiolki 
bez zginania.
Dobrze przykręć pokrywę do fiolki.

a. Najpierw umieść podkładkę chłonną 
w mniejszym przezroczystym worku  
z zamkiem błyskawicznym.

b. Następnie umieść fiolkę obok 
podkładki w tym samym worku.

Umieść worek w większej torbie przeznaczonej 
dla materiałów stanowiących zagrożenie 
biologiczne (Biohazard).

Zarejestruj swój zestaw testowy
Jeśli otrzymałeś kartę rejestracyjną, 
postępuj zgodnie z instrukcjami 
zawartymi na karcie.

Jeśli otrzymałeś kartę 
potwierdzającą odbiór testu, 
skontaktuj się z asystentem ds. 
testów.

Załóż osłonę twarzy.
Zanim skontaktujesz się z członkiem personelu, załóż  
osłonę twarzy. Personel sprawdzi zestaw testowy i powie 
Ci, co robić dalej.

Jesteś gotowy do przekazania próbki dalej. 
Prosimy o powiadomienie pracownika.
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Zanim zestaw zostanie uszczelniony, 
musi zostać sprawdzony przez członka 
personelu.

Nie uszczelniaj większej torby 
biohazardowej.

Jeśli masz na sobie rękawiczki, 
możesz je teraz zdjąć i wyrzucić 
do pojemnika na odpady 
kliniczne. W przeciwnym razie 
użyj środka do dezynfekcji rąk, 
aby oczyścić ręce.
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