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POUŽITIE
Používa sa na odber slín.

PRINCÍP
Ergonomické zariadenie navrhnuté na jednoduchý odber slín.
Konzervačným roztokom je Hankov vyvážený soľný roztok,
ktorý napomáha stabilizovať vírusovú časticu. Do konzer-
vačného roztoku bola pridaná fenolová červeň, ktorá slúži ako 
indikátor stavu konzervačného roztoku. Antibiotiká boli pridané 
s cieľom zabrániť rastu bakterií a plesní.

PODMIENKY SKLADOVANIA A EXSPIRÁCIA:
Exspirácia: viď štítok
Podmienky skladovania: izbová teplota (2–30 °C).
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SPÔSOB POUŽITIA

1. Pred odberom vzorky si vypláchnite ústa vodou, aspoň 
hodi-nu pred odberom nejedzte, nefajčite a neumývajte si 
zuby.

2. Uvoľnite líca a vypľujte sliny do zariadanie na odber slín až 
po značku 2 ml, uistite sa, že požadované množstvo 
neobsahuje bubliny.

3. Pridajte konzervačný roztok zo skúmavky s uzáverom.

4. Odskrutkujte  odberové zariadenie a našraubujte uzáver.

5. Skúmavku 10x prevráťte, aby sa obsah premiešal.

6. Do žiadanky na vyšetrenie vyplňte potrebné informácie
a štítky s čiarovým kódom nalepte vodorovne na skúmavku 
a vyznačené miesto v žiadanke.

7. Následne postupujte podľa návodu uvedenom v dokumente 
“Pokyny k manipulácii odobranej vzorky TEST&GO”. 

OPATRENIA

1. Nedotýkajte sa vnútra odberového zariadenia rukama ani
inými predmetmi počas jeho používania.

2. Produkt je na jedno použitie, nepoužívajte ho znovu.

3. Nepoužívajte výrobok, pokiaľ je poškodený obal.

4. Nepoužívajte výrobok po skončení exspirácie.

5. Výrobok by mal byť uskladnený v suchej, vetranej a čistej
miestnosti bez vystavenia slnečného žiarenia.

6. Nepite, nedotýkajte sa konzervačného roztoku. Roztok môže
byť po požití zdraviu škodlivý a po kontakte môže spôsobiť
podráždenie pokožky a očí.

7. Pokiaľ je to možné, noste jednorázové rukavice počas celej
doby manipulácie s výrobkom.

Dátum výroby a exspirácia: viď štítok na odberovej súprave

V prípade nedodržania vyššie uvedených pokynov môže dôjsť k ovplyvneniu 

výsledku.

KIT NA ODBER SLÍN
Návod na použitie 

1. Vyberte zariadenie na odber slín a skúmavku          
s konzervačným roztokom.

2. Uvoľnite líca a vypľujte sliny do zariadanie na 
odber slín až po značku 2 ml, uistite sa, že 
požadované množstvo neobsahuje bubliny.

3. Pridajte konzervačný roztok zo skúmavky
s uzáverom.

4. Odskrutkujte odberové zariadenie
a naskrutkujte  viečko.

5. Skúmavku 10x prevráťte, aby sa obsah 
premiešal. 10˟


