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Aveți nevoie de ajutor? 

Dacă aveți întrebări sau întâmpinați probleme cu 

acest kit de testare, vă rugăm să anunțați un 

membru al personalului. 

 

Prelevarea de probe poate fi neplăcută. Nu introduceți mostra 

mai adânc dacă resimțiți rezistență sau durere puternice. 

Dacă pe mostră apare sânge sau vomă, anunțați de urgență 

un membru al personalului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Nu atingeți limba, dinții, obrajii, gingiile sau orice alte suprafețe cu vârful din 

material al probei. 

Proba își pierde valabilitatea dacă atingeţi aceste părți și va trebui să repetaţi 

întreg procedeul. Dacă se întâmplă acest lucru, cereți ajutorul unui membru 

al personalului. 

 

Vârful moale 
 ---------------  

Baza 

mostrei 

Scoateți masca. 

Uitați-vă în interiorul gurii și găsiți 

amigdalele, acestea fiind situate în 

partea din spate a gâtului. 

Puteți folosi o oglindă în acest sens. 

Amigdalele sau locul unde ar fi trebuit 

să fie localizate (în cazul îndepărtării 

lor) se află în zona unde veţi introduce 

mostra. 

Suflați-vă ușor nasul într-un 

șervețel. 

Aruncați șervețelul folosit în 

coșul de deșeuri clinice  pus la 

dispoziție. 

În acest fel, veţi elimina excesul 

de mucus. 

Folosiți dezinfectantul pentru 

mâini pentru a vă curăţa 

mâinile. 

În acest fel, veţi evita 

contaminarea kitului de 

testare. 

Verificați dacă vedeţi o mostră 

în ambalaj sigilat. 

Identificați vârful din material 

moale al mostrei. 

Deschideți ambalajul și scoateți ușor 

mostra. 

Aceasta va fi utilizată atât pentru gât, 

cât și pentru nas. 

Ținând mostra în mână, deschideți 

gura larg și frecați vârful din material 

al mostrei peste ambele amigdale 

(sau locul unde ar fi trebuit să fie 

acestea) în partea din spate a gâtului, 

atingând corespunzător de cel puțin 

3 ori (folosiți  o oglindă în acest 

sens). 

Îndepărtați cu grijă mostra din partea 

din spate a gâtului. 

Introduceţi același capăt al aceleiași 

mostre într-o nară, până când simțiți 

o ușoară rezistență (aproximativ 2,5 

cm în partea de sus a nasului). 

Rulați mostra de 5 ori de-a lungul 

nării. 

După colectarea probei, țineți mostra în poziție verticală în 

mână, nu o puneți jos și anunțați unul din asistenții Centrului 

de testare. 

Aveți grijă să nu atingeți nicio suprafață cu mostra 

respectivă. 

Puneți-vă înapoi masca. 

Respectați instrucțiunile date de un 

membru al personalului privind pașii 

următori. 

Folosiți dezinfectantul pentru mâini 

după ce predați proba. 
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