cobas® PCR Female Swab Sample Kit
Anvisning för självtaget vaginalt pinnprov
Läs instruktionerna för provtagning nedan. Rådfråga din vårdgivare
om du har några frågor kring hur provet ska tas.
Förberedelser inför provtagning:
• Klä av dig från midjan och nedåt.
• Placera dig i en bekväm position.
• Ta ut provtagningsröret och en av pinnarna ur förpackningen,
kasta den andra pinnen.
Hur man tar ett självtaget vaginalt pinnprov:
1 POSITION: Håll provtagningspinnen i den ena handen och sära på
blygdläpparna med den andra handen.
30''

2 PROVTAGNING: För in pinnen omkring 5 cm i den vaginala öppningen.
Snurra pinnen mot slidans vägg i omkring 30 s. Ta sedan ut pinnen
försiktigt, låt inte pinnen vidröra någon annan yta innan den stoppas i
provtagningsröret.
3 ÖPPNA RÖRET: Håll provtagningspinnen i samma hand som du skruvar
upp locket på röret med.
4 FÖR NER PINNEN I RÖRET: För ner pinnen i provtagningsröret tills det
att den mörka markeringen på pinnens skaft når rörets kant. Spetsen på
pinnen ska då vara precis ovanför vätskan i röret.

5 BRYT AV PINNEN: Böj försiktigt pinnen mot rörets kant så att den bryts
av vid den mörka markeringen, kasta den övre delen av pinnen.
6 FÖRSLUT RÖRET: Sätt på locket på röret och skruva åt det ordentligt.
Provet är nu färdigt att skickas för analys.
Försiktighetsåtgärder:
• Doppa INTE provtagningspinnen i provtagningsmediumet eller någon annan vätska innan vaginalprovet ska tas.
• Undvik att skvätta innehållet i provtagningsröret. Om innehållet spills ut på din hud tvätta av det berörda området
med tvål och vatten. Om innehållet skvätter i dina ögon skölj dem omedelbart med vatten. Meddela alltid din
vårdgivare. NOTERING: Om du av misstag spiller ut innehållet i röret, be om ett nytt rör för provtagning.
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