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Prelevarea de mostre
Un ghid pas cu pas

Important: Prelevarea mostrei poate fi inconfortabilă.  
Nu introduceți bețișorul mai adânc dacă simțiți rezistență 
puternică sau durere.

Dacă sângerați sau vomitați pe mostră, vă rugăm să 
informați un membru al personalului.

Important: Nu atingeți limba, dinții, obrajii, gingiile sau orice 
alte suprafețe cu vârful de material al mostrei.

Mostra nu este validă dacă atinge aceste părți și va trebui să 
obțineți o nouă mostră. Dacă se întâmplă acest lucru, cereți 
unui membru al personalului să solicite asistență.

Important: După colectarea mostrei, țineți bețisorul în 
poziție verticală în mână, nu îl lăsați jos și informați pe unul 
dintre asistenții de testare.

Aveți grijă să nu atingeți nici o suprafață cu mostra.

Puneți-vă masca înapoi.

Aveți nevoie de ajutor?
Dacă aveți întrebări sau probleme cu acest kit 
de testare, vă rugăm să informați un membru al 
personalului.

Îndepărtați masca de pe față.

Uitați-vă în gura dumneavoastră 
și localizați amigdalele în partea 
din spate a gâtului.

Puteți folosi oglinda pentru ajutor.

Amigdalele dumneavoastră sau 
locul unde ar fi fost (dacă acestea 
au fost extirpate) este locul de 
unde veți preleva mostra.

Ținând bețisorul între degete, 
deschideți gura și tamponați vârful 
de material al mostrei peste ambele 
amigdale (sau în locul unde ar fi fost). 
Faceți acest lucru cu atingere fermă, 
de 4 ori pe fiecare parte (utilizați o 
oglindă pentru a vă ajuta să faceți 
acest lucru).

Îndepărtați cu atenție bețișorul cu 
mostra din partea din spate a gâtului.

Puneți aceeași mostră într-o 
nară până când simțiți o ușoară 
rezistență (aproximativ 2,5 cm sau 
1 inch în sus pe nas).

Rulați bețișorul ferm în jurul 
interiorului nării, făcând 10 cercuri 
complete și îndepărtați-l încet.
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Urmați instrucțiunile unui membru al 
personalului cu privire la ce să faceți în 
continuare.

Folosiți gel dezinfectant pentru mâini 
după ce ați predat mostra.

Suflați nasul ușor într-un șervețel

Aruncați șervețelul folosit în 
coșul de gunoi pentru deșeuri 
medicale furnizat.

Aceasta este pentru a elimina 
excesul de mucus.

Folosiți dispozitivul de 
dezinfectare a mâinilor pentru 
a vă curăța mâinile.

Aceasta este pentru a nu 
contamina kitul de testare.

Deschideți pachetul și scoateți 
mostra ușor

Aceasta va fi utilizată atât pentru 
amigdale cât și pentru nas.

Verificați dacă există o mostră 
într-un pachet sigilat în fața 
dumneavoastră.

Identificați vârful moale de 
material al mostrei.

Vârful 
moale
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