
SÚPRAVA NA ODBER A PREPRAVU VZORIEK 

NÁVOD NA POUŽITIE 
Súprava na odber a transport vzoriek PreSENTIA je určená na zber, prepravu a uskladnenie vzoriek určených pre  testy so zameraním 

na dedičné nádorové syndrómy. 

 

 

UPOZORNENIE 
• Pre in vitro diagnostiku. 
• Odberová sada  je určená na jednorazové použitie. 
• Súpravy skladujte pri izbovej teplote (15 ° C až 25 ° C). Správne uložené súpravy sú použiteľné do dátumu expirácie. 
• Nepoužívajte súpravy po dátume expirácie. 
• Odobraté vzorky nezmrazujte 

 

 

ODBEROVÁ SADA OBSAHUJE 
        

                                   Jeden (1) odberový tampon a skúmavku určenú pre ster z bukálnej sliznice  

 Baliaci Materiál: 

  Jeden (1) biohazard transportný vak určený pre zabalenie vzorky 

Dokumentácia: 

Jedna (1) karta s čiarovým kódom a 2 štítky (2 barcode labels), Formulár s informáciami o 

vzorke (SIF), informovaný súhlas 

POKYNY PRE ODBER VZORKY Z BUKÁLNEJ SLIZNICE 
1. Pozorne vyplňte Formulár s informáciami o vzorke  (Sample Information Form - SIF). 

2. Vyplňte meno pacienta na štítky s čiarovým kódom a nalepte ho na skúmavku s odberovým tampónom.  

3.Vrecko otvorte pomocou rukavíc a vyberte plastovú skúmavku. 

4. Aby ste uľahčili otvorenie viečka, držte tampón jednou rukou za plastovú skúmavku a palcom stlačte hornú časť bieleho 
viečka. 

5. Držte tampón za (biele viečko), tampón vyberte z plastovej skúmavky a uložte skúmavku na čistý povrch.  

6.Držte tampón za biele viečko, vložte tampón do úst na jazyk a navlhčite ho slinami na desať sekúnd. 

7.Tampón posuňte na jednu stranu úst (hornú a dolnú) a silno ho vtierajte medzi líca a ďasno počas desiatich sekúnd. Na 
druhej strane počas odberu vyvíjajte mierny tlak na líci, aby ste zvýšili trenie. 

8. Zopakujte krok 7 na opačnej strane úst (horná a dolná). 

9. Po odobratí vzorky vložte tampón späť do plastovej skúmavky a bezpečne ho uzavrite. 

10. Vzorku vložte do vaku označeného BIO HAZARD a pevne ju uzavrite. 

11. Uzavreté vrecko vložte do prepravnej škatule. 
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Vzorka bukálneho steru sa musí odobrať okamžite po otvorení balenia. 

• Pri odbere vzorky  nadmerne netlačte ani neohýbajte tampón, pretože to môže mať za následok neúmyselné poškodenie 

odberovej tyčinky. 

• Minimálne 30 minút pred  odberom vzorky sa nesmie fajčiť, jesť, piť (okrem čistej vody), čistiť si zuby, alebo žuť žuvačku.  

• Pri označovaní, odbere vzorky a preprave postupujte presne podľa  pokynov. 

• Pred zabalením vzorky  a transportom overte, či sú všetky identifikátory pacienta správne a či spĺňajú všetky požiadavky uvedené v 

návode k odberu. 

 

PODPORA A  INFORMÁCIE K OBJEDNÁVKE 
Ak potrebujete pomoc alebo ak si chcete objednať ďalšie súpravy, zavolajte na tel. číslo +(357) 222 66 888 , alebo 
PreSENTIA@nipd.com . Ďalšie informácie sú dostupné online na www.nipd.com 
 
 
Distribútor testov pre Slovensko je Genovital s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov, prevádzka Kúpeľná 6, 080 01 Prešov.  
Tel. kontakt: +421 905 665 653, +421 903 786 480, alebo nás kontaktujte prostredníctvom webovej stránky www.nipd.sk, alebo 
www.presentia.sk. 
 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

mailto:PreSENTIA@nipd.com
http://www.nipd.sk/
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