
Odobrať vzorku stierkou

Nasaďte si rukavice alebo použite dezinfekčný prostriedok 
na čistenie rúk, aby ste nekontaminovali testovaciu sadu.1
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Stierka je 
vo vnútri v 
zapečatenom 
obale Plastová injekčná 

liekovka obsahujúca 
malé množstvo tekutiny. 
Tekutina musí zostať 
v injekčnej liekovke.

Registračná karta 
testu alebo bloček 
testu

Vrecko na 
biohazard so 
striebornou 
pečaťou

Jednorazové 
rukavice

prostriedok na 
dezinfekciu rúk

Číre vrecko so 
zipsom

Biela absorpčná 
podložka

Podrobný sprievodca

Pozrite sa do svojich úst a nájdite 
svoje mandle v zadnej časti krku. 
Na pomoc môžete použiť zrkadlo.

Vaše mandle alebo kde by boli 
(ak sú odstránené) sú miestom 
kde vykonáte výter vzorky.

Jemne si vyfúkajte nos do vreckovky.

Hoďte vreckovku do poskytnutého koša 
pre klinický odpad.

Zbavíte sa tak prebytočného hlienu.

Otvorte balenie a opatrne vyberte 
stierku. Použije sa pre hrdlo a nos.

Dôležité

Povrchom stierky sa nedotýkajte sa jazyka, zubov, líc, ďasien ani 
iných povrchov.

Ak sa stierka dotkne iných častí, bude vzorka neplatná a postup budete 
musieť opakovať. Ak sa to stane, požiadajte nášho zamestnanca o pomoc.

Použite rovnakú stierku pre mandle a nos.

Môže to spôsobiť menšie nepohodlie a napínanie, ale nemalo by to bolieť.

Jemne vložte rovnaký koniec tej 
istej stierky do jednej nosovej 
dierky, kým nepocítite mierny 
odpor (asi 2,5 cm do nosa).

Otočte stierky 10-15 sekúnd 
a pomaly ju vyberte.

Stačí ak vytriete len jednu nosovú 
dierku. Ak máte piercing použiť 
druhú nosovú dierku.

Dôležité

Stierka môže byť nepríjemná. Ak pociťujete silnú odolnosť alebo 
bolesť, stierku hlbšie nezavádzajte.

Ak je na stierke krv alebo zvracka, upozornite na to nášho 
zamestnanca.

Držte stierku v ruke, otvorte ústa 
a trite bavlnený koniec stierky 
po povrchu oboch mandlí (alebo 
kde by boli) po dobu 10 sekúnd 
v zadnej časti krku (pre pomoc 
použite zrkadlo).

Opatrne vyberte stierku zo zadnej 
časti hrdla.

10 
sekúnd.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy 
s touto testovacou sadou, kontaktujte 
nášho zamestnanca.

Potrebujete pomoc?

10-15 
sekúnd.

alebo

Skontrolujte obsah sady.2

Vláda jej veličenstva

TC1376



Zbaľte svoju sadu
Podrobný sprievodca

Pevne zakrutkujte vrchnák tak, aby 
neunikla žiadna kvapalina. Možno 
budete musieť pritlačiť.

Dôležité

Uistite sa, že pri vkladaní do injekčnej 
liekovky bavlnený koniec stierky 
smeruje nadol.
Odtrhnite druhý koniec stierky tak, 
aby sa zmestila do injekčnej liekovky 
bez ohýbania.
Pevne naskrutkujte vrchnák na 
injekčnú liekovku.

a. Najprv umiestnite absorpčnú podložku do 
menšieho priehľadného vrecka na zips

b. Potom umiestnite injekčnú liekovku vedľa 
absorpčnej podložky

Vložte vrecko na zips do väčšieho 
vrecka na biologický odpad

Zaregistrujte testovaciu sadu
Ak ste dostali registračnú kartu 
testu, postupujte podľa pokynov 
na karte.

Ak ste dostali registračnú kartu 
testu, prosím, obráťte sa na 
skúšobného asistenta.

Prikryte si tvár
Uistite sa, že vaša tvár je pokrytá pred upozornením 
zamestnanca. Skontrolujú testovaciu súpravu a povedia 
vám, ako postupovať.

Ste pripravení predložiť vzorku testovacej 
sady. Prosím, upozornite zamestnanca.
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Pred zapečatením musíte svoju sadu 
skontrolovať spolu so zamestnancom.

Väčšie vrecko na biologický 
odpad nezapečaťte

Ak máte rukavice, môžete si 
ich teraz vyzliecť a hodiť ich do 
oskytnutého koša pre klinický 
odpad. V opačnom prípade 
použite dezinfekčný prostriedok 
na čistenie rúk.

Vláda jej veličenstva
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