
Skład zestawu:

 kartadopobraniakrwiwłośniczkowej
 nakłuwaczesterylne2
 jałowygazik
 alkoholemnasączonewaciki2
 plastikowyworeczekstrunowyzpochłaniaczemwilgoci
 zwrotnakopertaietykietawysyłkowa
 Oświadczenieipotwierdzeniedanychosobowychorazinstrukcja

postępowania

DIAGpac

BADAnIE LABORATORYJnE 
DO SAmODzIELnEGO pOBRAnIA

Nazwa 
badaNia:

Koronawirus SARS-CoV-2, 
przeciwciała anty-S
w klasie IgG, ilościowo
(DBS) test do samodzielnego 
pobrania

InSTRuKCJA pOBRAnIA

ODBIERz WYnIKI On-LInE

Przekazujemy Państwu zestaw pobraniowy, umożliwiający samo-
dzielnepozyskaniemateriałudobadania laboratoryjnegowzaciszu
domowym.
Próbka krwi na dostarczonej bibule zostanie w warunkach labora-
toryjnych poddana odpowiednim procedurom i oznaczeniu stęże-
niaprzeciwciałprzeciwkobiałkuSwirusaSARS-CoV-2.Obecność 
tych przeciwciał wskazuje na kontakt z wirusem lub szcze-
pienie przeciw COVID-19.

ODESŁAnIE zESTAWu:

Wzestawieznajdujesięzwrotnylist
przewozowy,któryjestważny 80 dni 
roboczych od daty wystawienia.

wysyłka kurierem dHL
przyużyciukopertyzetykietązwrotną:
Zapakujzestawwzałączonąkopertęoklejoną
etykietązwrotnąDHL.
Wejdźnastronęhttps://dhl24.com.pl/zwroty/ 

Wpisznumerprzesyłkizetykietyzwrotnej,następniekliknij
ikonkę„zwróćpaczkę”

80
 dni

Wysyłkapowinnanastąpić
w dniach poniedziałek - piątek.
Niepowinnabyćnadawanaprzed
dniamiświątecznymi.
Nadanieprzesyłkipowinnonastąpić
najpóźniej 2 dni od pobrania.

w razie pytań dotyczących testu i wykonania 
pobrania skontaktuj się z informacją medyczną: 

799 399 361
e-mail: informacja.krakow@diagnostyka.pl

NumeRZLeCeNiA

Uwaga!
Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania  
w laboratorium. Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!

,https://wyniki.diag.plstronęnawejdź.1
ZLeCeNiePOJeDYNCZe„wybierz.2
ZLeCeNiANumeRwpisz.3
uRODZeNiADAtęoraz

www.diagnostyka.pl



Środki ostrożNoŚci:
.pełnoletnieosóbyprzezwyłączniebyćmożepobieraneBadanie•
.nieletnichdlaniedostępnymmiejscuwzestawPrzechowywać•
należypobranie,krwipobraniemlubwzrokiemzeproblemówprzypadkuW•
.dorosłejosobyinnejobecnościwwykonać
Przed użyciem zestawu skonsultuj się z lekarzem jeśli maszskłonnoścido
krwawieńlubwystępowaniazaburzeńkrzepnięcialubprzyjmujeszlekiprzeciwza-
krzepowe.


Przed rozPoczęciem PobraNia:zasady dotyczące zestawu:
,użytkujednorazowegodotylkoprzeznaczonyjestkrwipobieraniadoZestaw•
osobyjednejdla
.okręgówzaznaczonychmiejscachwkrwipobraniadokartydotykaćnależyNie•
należynie;krwipobieraniazabiegurozpoczętegorazprzerywaćnależyNie•
.karcienakrwikropliwyschniętychdokrwiświeżejdodawać
opisanymprzeznaczeniemzzgodniewyłączniestosowaćnależyNakłuwacze•
używaćnależyNie.raztylkoużytybyćmożenakłuwaczKażdy.instrukcjiw
.osłonąluźnązlubosłonybezdostarczonychnakłuwaczy
30oCdo8oCodtemperaturzakresiewprzechowywaćnależyZestaw•
odpadówdowyrzucićnależyzestawuelementyzużytewszystkiekrwipobraniuPo•
.zmieszanychkomunalnych

DIAGpac
• umieśćwszystkieelementynaczystejpowierzchni
.kompletnyjestzestawczy,sprawdźi
• Jeślibrakujeelementówlubsąoneuszkodzone,nie używaj zestawu
 diagpack@diag.pl:mailowyadresnapiszącsięskontaktuj
• Wpiszdaneosobowepacjenta,uktóregojestwykonywanebadanie
pacjent,informacjamizsięzapoznaniupoioświadczeniudołączonymna
 koniecznie podpisaćmusi(niepełnoletniejosobyprawnyopiekunlub)badany
    oświadczenie wdolnymprawymrogu.

iNstrukcja PobraNia PobraNia:

,mydłemzwodąciepłąumyj ręce.1
poświęcająctejczynnościconajmniej
.sekund30

lubśrodkowychwybierz jeden z palców.2
serdecznychdopobraniakrwi.Spróbujpobudzić
krążeniekrwi,np.wykonująckrążenieramionlub
ogrzewającdłońwciepłejwodzie.

,sposóbtakiotwórz kartę do pobrania krwi w.3
abywszystkie5pólbyłowidocznych.

pomocązazdezynfekuj cały opuszek palca.4
załączonychwacikównasączonymalkoholem.
Odczekaj,ażpalecwyschnie(conajmniej15s.).
Niedotykajniczegopalcempodezynfekcji,aby
uniknąćzanieczyszczenia.

zielonąprzekręć,otwórz jeden z nakłuwaczy.5
końcówkę(niewyszarpuj)iściągnij.

palcaopuszkadonakłuwaczPrzyłóż.6
naciskającprzyciskmocnodociśnij,ażdo
poczucianakłucia.

kierunkuwpodstawymasuj palec od.7
miejscanakłuciatak,abypowstaładużakropla
krwi.

.krwipobraniadokartąnadpalectrzymaj.8
Pozwól, aby kropla krwi bezdotykowo  
opadła na jedno z zaznaczonych pól.
Powtórztęsamączynnośćdlapozostałychpól.
UWAGA! Jeśli kropla krwi nie spłynie samoczynnie, 
należy ostrożnie dosunąć kartę tak, aby powstał  
kontakt z kroplą krwi bez dotykania karty palcem.

dokładnie wypełnij krwią 5 okręgów.9
(conajmniejwdwóchtrzecich)wobrębie
oznaczeń.
UWAGA! W razie potrzeby użyj drugiego nakłuwacza 
i powtórz w/w kroki na innym palcu.

suchymwkrwipobraniadokartęotwartąumieść.11
miejscu,zabezpieczonymprzedświatłemsłonecznym.
Pozostaw kartę na 3 do 4 godzin do wyschnięcia
wtemperaturzepokojowej.
UWAGA! Nie umieszczaj karty na grzejniku ani żadnym innym 
źródle ciepła! Kartę należy przechowywać w temperaturze 
pokojowej i nie należy jej zginać.

 zamknij kartę, umieść w torebcewyschnięciuPo.12
strunowej z pochłaniaczem wilgociiszczelnie
zamknij.Całośćwłóżdopudełkapozestawiedo
pobraniakrwi.

 dołączonezostaćmusipudełkadoże,pamiętaj.13
dokładnie wypełnione oświadczenie opisane datą 
pobrania oraz e-voucherotrzymanywrazzzesta-
wemdopobraniamateriału.

Wyślij pudełko jak najszybciej! 
max. do 2 dni po pobraniu.

Na naszym kanale youtoube
znajdziesz film instruktażowy 

z wykonania pobrania.

 dociśnij jałowykrwipróbkipobraniuPo.10
gazik do miejsca nakłucia,abyzatrzymać
krwawienie.

tak Nie Nie


