SADA PRO ODBĚR SLIN
Návod k použití

POUŽITÍ
Používá se pro odběr slin.

1. Vyjměte zařízení pro odběr slin a zkumavku
s konzervačním roztokem.

PRINCIP
Ergonomické zařízení navržené pro snadný odběr slin.
Konzervačním roztokem je Hankův vyvážený solný roztok, který
může stabilizovat virus. Ke konzervačnímu roztoku byla přidána
fenolová červeň, která slouží jako indikátor stavu konzervačního
roztoku. Antibiotika byla přidána s cílem zabránit růstu bakterií
a plísní.

2. Uvolněte tváře a plivněte do odběrového
zařízení až po značku 2 ml, ujistěte se, že
požadované množství neobsahuje bubliny.
3. Přidejte konzervační roztok z předem
naplněné zkumavky.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Podmínky skladování: pokojová teplota (2–30 °C).

4. Odšroubujte odběrové zařízení a našroubujte
víčko ze zkumavky, ve které byl roztok.

OBSAH SADY
1. Zařízení pro odběr slin
2. 5 ml zkumavka naplněná 2 ml pufru
3. Lepící štítek
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4. Biohazard sáček

5. Zkumavku asi 10x převraťte, aby se obsah
promíchal.

5. Laboratorní žádanka
6. Transportní sáček pro odevzdání na odběrovém místě
7. Pokyny pro nakládání s odebraným vzorkem
8. Návod k použití
ZPŮSOB POUŽITÍ
1. Před odběrem vzorku si vypláchněte ústa vodou a nejezte.
2. Uvolněte tváře a plivněte sliny do odběrového zařízení
až po značku 2 ml, ujistěte se, že požadované množství
neobsahuje bubliny.
3. Přidejte konzervační roztok z předem naplněné zkumavky.
4. Odšroubujte odběrové zařízení a našroubujte víčko
ze zkumavky, ve které byl roztok.
5. Zkumavku asi 10krát převraťte, aby se obsah promíchal.
6. Vyplňte potřebné informace na lepící štítek a přilepte ho na
zkumavku.
7. Vložte zkumavku do biohazard sáčku pro bezpečnou
přepravu.
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OPATŘENÍ
1. Nedotýkejte se vnitřku odběrového zařízení rukama ani
jinými předměty při jeho použití.
2. Produkt je na jedno použití, nepoužívejte jej opakovaně.
3. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený obal.
4. Nepoužívejte výrobek po vypršení expirace.
5. Výrobek by měl být skladován v suché, větrané a čisté
místnosti bez vystavení slunečnímu záření.
6. Nepijte konzervační roztok a ani se ho nedotýkejte.
Roztok může být zdraví škodlivý při požití a při kontaktu
může způsobit podráždění pokožky a očí.
7. Pokud je to možné, noste jednorázové rukavice po celou
dobu manipulace s výrobkem.
Datum výroby a expirace: viz štítek
V případě nedodržení shora uvedených pokynů může dojít k ovlivnění výsledku.

SALIVA COLLECTION KIT
Instruction For Use

INTENDED USE
Used for saliva collection.

1. Take out the collector and preservation
solution.

PRINCIPLET
he ergonomically designed collector is easy for saliva collection.The preservation solution is Hank’s Balanced Salt Solution,
which can help to stabilize the virus. Phenol red was added
to the preservation solution to indicate the preservation state.
Antibiotics were added to prevent the growth of bacteria and
fungus.

2. Relax your cheeks, spit into the saliva collector, up to 2 ml marker, make sure the amount
donot include bubbles.
3. Add the preservation solution prefilled intube.

STORAGE CONDITION
Storage condition: room temperature (2–30 °C).
4. Remove the saliva collector and screw the
cap.

KIT CONTENT
1. Saliva Collector
2. Tube pre-filled with 2 ml buffer
3. Adhesive label
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5. Invert tube for about 10 times to mix.

4. Biohazard bag
5. Test request form
6. Transport bag for sample delivery at the sampling point
7. Instructions for handling of the collected TEST&GO saliva
sample
8. Instructions for Use
USAGE METHOD
1. Rinse your mouth with water before sampling, and do not
eat, smoke or brush your teeth before sampling at least
1 hour.
2. Relax your cheeks, spit into the saliva collector, up to 2 ml
marker, make sure the amount do not include bubbles.
3. Add the preservation solution prefilled in tube.
4. Remove the saliva collector and screw the cap.
5. Invert tube for about 10 times to mix.
6. Fill in the necessary information in the test request form and
stick the barcode sticker on the test tube and the marked
place in the test request form.
7. Then follow the instructions given in the document “Instructions for handling of the collected TEST&GO saliva sample”.
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PRECAUTIONS
1. Do not touch the inside of the collector with hands or other
items when using the collector.
2. The product is disposal, do not reuse it.
3. Do not use the product when its package is broken.
4. Do not use the product when it expires.
5. The product should be stored in a dry, ventilated, radiation-free, clean room.
6. Do not drink, touch the preservation solution. The solution
can be harmful if ingested and may cause irritation if exposed to the skin and eyes.
7. If possible, please wear disposable gloves during wholeoperation.
Manufacturing date and expiration date: view on label
Breach of the above instructions may affect the result.

