
Instrukcja pobrania próbek MitoSwab i
MitoSwab Plus

W celu pobrania wymazu będzie potrzebny:
- Zestaw pobraniowy
- Nożyczki domowe

Na 24 godziny przed pobraniem zamroź wkłady chłodzące znajdujące się w zestawie.
Upewnij się, że są zamrożone na płasko. Przechowywuj wkłady w zamrażarce, do czasu
kiedy wymazówki będa pobrane, zamrożone i gotowe do wysłania. Zamrożenie wymazówek
trwa do ok. Godziny.

1. Przed pobraniem wymazu: Oczyść usta, delikatnie płucząc czystą wodą. Upewnij się,
że w jamie ustnej nie ma cząstek jedzenia ani cukierków. Odczekaj 30 minut, jeśli
umyłeś zęby. Oznacz cztery probówki swoim imieniem i nazwiskiem, datą pobrania i
ponumeruj je 1,2,3,4.

2. Ostrożnie otwórz jedno z czterech opakowań wymazówek. Nie dotykaj końcówki
(część przypominająca pianę, wacik) wymazu. (Ilustracja A).

3. Mocno przyłóż wacik do wewnętrznej strony jednego policzka i delikatnie potrzyj
wacikiem policzek z otwartymi ustami przez 30-40 sekund. (Ilustracja B).

4. Umieścić wacik w probówce tak, aby dotykał dna probówki. Odetnij pozostałą część
wymazówki nożyczkami i szczelnie zamknij probówkę z próbką wymazu w środku.
(Ilustracja C).

5. Używając drugiego z czterech wacików, powtórz kroki z podpunktów 2-4 na
przeciwległym policzku.

6. Używając trzeciego wacika, powtórz kroki 2-4 na policzku.
7. Używając czwartego wacika, powtórz kroki 2-4 na przeciwległym policzku.

Pobierając w powyższy sposób wymaz uzyskujemy po dwa wymazy z każdego
policzka.

8. Zamroź wszystkie 4 probówki - czas do ok. 1 godziny.

PAKOWANIE W DNIU WYSYŁKI DO CENTRUM LOGISTYCZNEGO.

1. Umieść wszystkie cztery zamrożone probówki w torebce z napisem
zagrożenie biologiczne (Biohazard).

2. W ZEWNĘTRZNEJ kieszeni torebki Biohazard umieść WYPEŁNIONY
formularz pacjenta.

3. Umieść torebkę z wymazówkami między zamrożonymi wkładami chłodzącymi
tak, aby wkłady otulały probówki.

4. Umieść torebkę z wymazówkami i wkładami chłodzącymi do torby
termoizolacyjnej.



5. Umieść torbę termoizolacyjną do folii kurierskiej.
6. Naklej etykietę dla kuriera na folii kurierskiej.

Adres Centrum logistycznego w Poznaniu:
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Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń pod numer 17 77 07 357 lub wyślij e-mail na
adres: sklep@mitoterapia.com.


