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INSTRUKCJA POBRANIA PRÓBKI ŚLINY 

 

1. Informacje wstępne 

Niniejsza instrukcja określa zakres czynności mających na celu samodzielne pobranie próbki 
śliny przez pacjenta. Pobrany w ten sposób materiał zostanie wykorzystany do wyizolowania 
i wykrycia antygenu wirusowego.  

2. Skład zestawu przeznaczonego do pobierania wymazu 

▪ ustnik - 1 szt.  

▪ pojemniczek – 1szt 

▪ rękawiczki jednorazowe - 2 szt. 

▪ instrukcja pobrania próbki – 1 szt. 

▪ formularz zlecenia badania - 1 szt. 

▪ formularz oświadczenie pacjenta – 1szt. 

▪ woreczek strunowy do zabezpieczenia pojemniczka - 1 szt. 

▪ pudełko styropianowe – 1szt. 

▪ chłodziki – 2szt. 

▪ instrukcja odbioru wyniku badania 

 

3. Przygotowanie do pobrania 

1) Próbkę należy pobrać zaraz po obudzeniu. Przed pobraniem próbki pacjent nie powinien mieć 
nic w ustach w tym jedzenia, picia, gumy do żucia, tytoniu. Pacjent przed pobraniem nie 
powinien myć zębów. 

2) Czynności wstępne: 

▪ wypełnić „formularz zlecenia badania”  
▪ kilka godzin przed pobraniem dostarczony chłodzik umieścić w zamrażarce 

 

4. Pobranie próbki 
 
1) założyć rękawiczki jednorazowego użytku 
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2) podpisać pojemniczek imieniem, nazwiskiem, numerem 

PESEL lub datą urodzenia pacjenta oraz datą pobrania 

materiału 

 
 

3) wyjąć ustnik, przyłączyć go do pojemniczka.  

 
 

4) należy zakaszleć głęboko 3-5 razy aby uwolnić plwocinę 

z głębokiego gardła do jamy ustnej.  

 

 

5) wypluć plwocinę do pojemniczka przez ustnik 

 
 

6) odłączyć ustnik od pojemniczka i wyrzucić do pojemnika na 

odpady gospodarcze. Pojemniczek zakręcić 

 
 

7) pojemniczek umieścić w woreczku strunowym, całość 

umieścić w pudełku styropianowym wraz z przygotowanym 

wcześniej chłodzikiem  

 
 

8) zdjąć i wyrzucić rękawiczki do pojemnika na odpady 

gospodarcze 

 

 

9) pudełko styropianowe, zawierające pojemniczek z pobranym 

materiałem umieścić w dostarczonym kartoniku  

 

 

10) wypełnione formularze umieścić w dostarczonym kartoniku  
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5. Dostarczenie materiału 
 

Uwaga!  Pobrany materiał do badań należy dostarczyć niezwłocznie w przeciągu 2 h do siedziby 
laboratorium, ul. Nizinna 12, 04-362 Warszawa, w godzinach pracy laboratorium (8:00-16:00). 

 


