ODESŁANIE ZESTAWU:

80
dni

ODBIERZ WYNIKI ON-LINE
Numer zlecenia

W zestawie znajduje się zwrotny list
przewozowy, który jest ważny 80 dni
roboczych od daty wystawienia.

Wysyłka kurierem DHL

przy użyciu koperty z etykietą zwrotną: 
Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejoną
etykietą zwrotną DHL.
Wejdź na stronę https://dhl24.com.pl/zwroty/
Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij
ikonkę „zwróć paczkę”

Wysyłka powinna nastąpić
w dniach poniedziałek - piątek.
Nie powinna być nadawana przed
dniami świątecznymi.
Nadanie przesyłki powinno nastąpić
najpóźniej 2 dni od pobrania.

DIAGpac
BadaniE LABORATORYJNE

do samodzielnego pobrania

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

Instrukcja POBRANIA
Nazwa

badania:
1. wejdź na stronę https://wyniki.diag.pl,
2. wybierz „POJEDYNCZE ZLECENIE
3. wpisz Numer zlecenia 
   oraz datę urodzeniA

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

Przekazujemy Państwu zestaw pobraniowy, umożliwiający samodzielne pozyskanie materiału do badania laboratoryjnego w zaciszu
domowym.
Próbka krwi na dostarczonej bibule zostanie w warunkach laboratoryjnych poddana odpowiednim procedurom i oznaczeniu stężenia przeciwciał przeciwko białku S wirusa SARS-CoV-2. Obecność
tych przeciwciał wskazuje na kontakt z wirusem lub szczepienie przeciw COVID-19.

Skład zestawu:
 karta do pobrania krwi włośniczkowej
 2 sterylne nakłuwacze
 jałowy gazik
 2 waciki nasączone alkoholem
 plastikowy woreczek strunowy z pochłaniaczem wilgoci
 zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa
 Oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych oraz instrukcja
   postępowania

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

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

www.diagnostyka.pl

DIAGpac
Środki ostrożności:

• Badanie pobierane może być wyłącznie przez osóby pełnoletnie.
• Przechowywać zestaw w miejscu niedostępnym dla nieletnich.
• W przypadku problemów ze wzrokiem lub pobraniem krwi, pobranie należy
   wykonać w obecności innej osoby dorosłej.
Przed użyciem zestawu skonsultuj się z lekarzem jeśli masz skłonności do 
krwawień lub występowania zaburzeń krzepnięcia lub przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe.

Zasady dotyczące zestawu:

• Zestaw do pobierania krwi jest przeznaczony tylko do jednorazowego użytku, 
   dla jednej osoby
• Nie należy dotykać karty do pobrania krwi w miejscach zaznaczonych okręgów.
• Nie należy przerywać raz rozpoczętego zabiegu pobierania krwi; nie należy 
   dodawać świeżej krwi do wyschniętych kropli krwi na karcie.
• Nakłuwacze należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym 
   w instrukcji. Każdy nakłuwacz może być użyty tylko raz. Nie należy używać 
   nakłuwaczy dostarczonych bez osłony lub z luźną osłoną.
• Zestaw należy przechowywać w zakresie temperatur od 8oC do 30oC
• Po pobraniu krwi wszystkie zużyte elementy zestawu należy wyrzucić do odpadów 
   komunalnych zmieszanych.

Przed rozpoczęciem pobrania:
• Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni 
     i sprawdź, czy zestaw jest kompletny.
• Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu 
    skontaktuj się pisząc na adres mailowy: diagpack@diag.pl
• Wpisz dane osobowe pacjenta, u którego jest wykonywane badanie 
    na dołączonym oświadczeniu i po zapoznaniu się z informacjami, pacjent 
    badany (lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej) musi koniecznie podpisać
oświadczenie w dolnym prawym rogu.

Instrukcja POBRANIA pobrania:
1. Umyj ręce ciepłą wodą z mydłem, 
poświęcając tej czynności co najmniej 
30 sekund.

6. Przyłóż nakłuwacz do opuszka palca 
naciskając przycisk mocno dociśnij, aż do
poczucia nakłucia.

2. Wybierz jeden z palców środkowych lub
serdecznych do pobrania krwi. Spróbuj pobudzić
krążenie krwi, np. wykonując krążenie ramion lub
ogrzewając dłoń w ciepłej wodzie.

7. Masuj palec od podstawy w kierunku 
miejsca nakłucia tak, aby powstała duża kropla
krwi.

3. Otwórz kartę do pobrania krwi w taki sposób,
aby wszystkie 5 pól było widocznych.

4. Zdezynfekuj cały opuszek palca za pomocą
załączonych wacików nasączonym alkoholem .
Odczekaj, aż palec wyschnie (co najmniej 15 s.).
Nie dotykaj niczego palcem po dezynfekcji, aby
uniknąć zanieczyszczenia.
5. Otwórz jeden z nakłuwaczy, przekręć zieloną
końcówkę (nie wyszarpuj) i ściągnij.

8. Trzymaj palec nad kartą do pobrania krwi.
Pozwól, aby kropla krwi bezdotykowo
opadła na jedno z zaznaczonych pól.
Powtórz tę samą czynność dla pozostałych pól.
UWAGA! Jeśli kropla krwi nie spłynie samoczynnie,
należy ostrożnie dosunąć kartę tak, aby powstał
kontakt z kroplą krwi bez dotykania karty palcem.

9. Dokładnie wypełnij krwią 5 okręgów
(co najmniej w dwóch trzecich) w obrębie
oznaczeń.
UWAGA! W razie potrzeby użyj drugiego nakłuwacza
i powtórz w/w kroki na innym palcu.

TAK

NIE

NIE

10. Po pobraniu próbki krwi dociśnij jałowy
gazik do miejsca nakłucia, aby zatrzymać
krwawienie.
11. Umieść otwartą kartę do pobrania krwi w suchym
miejscu, zabezpieczonym przed światłem słonecznym.
Pozostaw kartę na 3 do 4 godzin do wyschnięcia 
w temperaturze pokojowej.
UWAGA! Nie umieszczaj karty na grzejniku ani żadnym innym
źródle ciepła! Kartę należy przechowywać w temperaturze
pokojowej i nie należy jej zginać.

12. Po wyschnięciu zamknij kartę, umieść w torebce
strunowej z pochłaniaczem wilgoci i szczelnie
zamknij. Całość włóż do pudełka po zestawie do
pobrania krwi.
13. Pamiętaj, że do pudełka musi zostać dołączone
dokładnie wypełnione oświadczenie opisane datą
pobrania oraz e-voucher otrzymany wraz z zestawem do pobrania materiału.

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

Na naszym kanale youtoube
znajdziesz film instruktażowy
z wykonania pobrania.

