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Pobieranie wymazu
Szczegółowe instrukcje

Uwaga! Pobieranie wymazu może być nieprzyjemne. Nie 
należy wkładać patyczka wymazowego głębiej, jeżeli 
wyczuwalny jest silny opór lub ból.

Jeżeli na wymazie znajduje się krew lub wymiociny, należy 
powiadomić pracownika placówki.

Uwaga! Miękką końcówką patyczka wymazowego nie wolno 
dotykać języka, zębów, policzków, dziąseł ani żadnych 
innych powierzchni.
Jeżeli dojdzie do kontaktu z tymi powierzchniami, wymaz 
będzie nieważny i konieczne będzie wykonanie nowego 
wymazu. W takim przypadku należy poprosić pracownika 
placówki o pomoc.

Uwaga! Po pobraniu wymazu trzymaj patyczek w dłoni 
skierowany ku górze i nie kładź go na żadnej powierzchni, 
a następnie powiadom jednego z techników prowadzących 
testy.

Patyczka nie wolno kłaść ani dotykać nim żadnej powierzchni.

Załóż ponownie maseczkę na twarz.

Jak uzyskać pomoc?
W razie pytań lub trudności z korzystaniem z zestawu 
testowego, należy skontaktować się z pracownikiem 
placówki.

Zdejmij maseczkę.

Zajrzyj do jamy ustnej, gdzie 
migdałki są widoczne w tylnej 
części gardła.

Pomocne może być lusterko.

Wymaz należy pobrać w miejscu, 
w którym znajdują się migdałki 
lub w którym się znajdowały 
(jeżeli zostały usunięte).

Trzymając patyczek dwoma 
palcami, otwórz szeroko usta 
i pocieraj miękką końcówką 
patyczka powierzchnię obu 
migdałków (lub miejsce, w którym 
się znajdowały). Należy pocierać 
dość mocno 4 razy z każdej strony 
(pomocne może być lusterko).

Ostrożnie wyjmij patyczek z gardła.

Ten sam patyczek włóż ostrożnie 
do każdego nozdrza do momentu 
wyczucia lekkiego oporu (około 
2,5 cm ku górze nosa).

Obracaj patyczkiem, pocierając 
dość mocno wewnątrz nozdrza, 
wykonując 10 pełnych obrotów, 
po czym powoli wyjmij go.
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Dalsze polecenia zostaną wydane 
przez pracowników placówki.

Po wykonaniu wymazu użyj środka do 
odkażania rąk.

Delikatnie wydmuchaj nos 
w chusteczkę higieniczną.

Wyrzuć zużytą chusteczkę do 
kosza na odpady medyczne.

Ma to na celu usunięcie 
nadmiaru śluzu.

Oczyść dłonie środkiem do 
odkażania rąk.

Zapobiega to skażeniu zestawu 
testowego.

Otwórz opakowanie 
i ostrożnie wyjmij patyczek 
wymazowy.

Jeden patyczek używany 
jest do pobrania wymazu 
z migdałków i z nosa.

Sprawdź, czy w pobliżu znajduje 
się zapieczętowane opakowanie 
z patyczkiem wymazowym.

Zwróć uwagę na miękką 
końcówkę patyczka 
wymazowego wykonaną 
z tkaniny.

Miękka 
końcówka

Uchwyt


