
Hướng dẫn sử dụng

Nội dung bộ xét nghiệm PCR nước bọt 

Bộ dụng cụ chứa nước bọt

Túi bảo quản

Đóng chặt nắp

Hãy xác nhận mặt sau

Đóng chặt nắp

1 tờ: dán vào lọ chứa nước bọt

Dán thẳng

1 tờ: dán vào đơn đăng ký

Kít!Cho hết dung dịch
 bảo quản vào

Mặt sau  

Đóng chặt nắp

Lọ chứa bảo
 quản nước bọt

Đơn đăng ký

Nhãn đánh số

Đơn đăng ký Phong bì gửi mẫu xét nghiệm

Dung dịch bảo quản

Nhãn đánh số (4 tờ)

Những điều cần lưu ý

30 phút trước khi lấy mẫu nước bọt, không xúc 
miệng với nước xúc miệng chuyên dụng, không 
đánh răng, không ăn uống. Ngoài ra, khi tiến hành 
lấy mẫu nước bọt  hãy rửa tay sạch, dùng nước 
tráng miệng nhẹ và tiến hành ở nơi sạch sẽ.

Hãy tráng miệng nhẹ bằng nước khi tiến
 hành lấy mẫu. Lắp phếu đính kèm vào 
dụng cụ chứa mẫu nước bọt A, sau đó 
tiến hành lấy mẫu.Vì mẫu nước bọt có 
đờm sẽ cho ra kết quả tốt hơn, nên
hãy mát xa cổ họng trước khi lấy mẫu.

Lấy khoảng từ 1~2ml nước bọt vào lọ chứa. 
Không lấy hoặc hạn chế lấy phần bọt.
※Để có thể đưa ra kết quả xét nghiệm 
chính xác nhất,         
hãy chú ý về lượng nước bọt.

Tháo phễu

Tháo phễu, đổ toàn bộ dung dịch bảo quản
B vào lọ chứa mẫu nước bọt A, sau đó 
đóng chặt nắp.
※Nếu nắp lọ bị lỏng, việc xét nghiệm có 
thể không được tiến hành
※Phần phễu hãy vứt theo rác nhựa.

Dán nhãn đánh số C lên lọ bảo quản nước 
bọt đã đóng nắp và lên đơn đăng ký E.
※Không dán chồng lên nắp của lọ chứa,
 dán lên phần 　thân chính của lọ.

Hãy điền thông tin người 
gửi vào mặt sau

Cho lọ chứa bảo quản nước bọt vào túi 
bảo quản kín.    Hãy xác nhận xem túi 
bảo quản đã được đóng chặt hay chưa.
※Trong trường hợp túi bảo quản không 
đóng chặt, xét nghiệm có khả năng không
 thể phán đoán chính xác  được. 

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin vào đơn 
đăng ký E, hãy cho đơn đăng ký, túi bảo 
quản đóng kín có đựng lọ chứa nước bọt 
và 1 tờ nhãn đánh số vào phong bì gửi mẫu
 xét nghiệm F, sau đó dán phong bì lại.
Hãy điền thông tin người gửi như tên và 
địa chỉ vào mặt sau của phong bì.

1 tờ nhãn đánh số còn lại do quý khách bảo quản. Hãy bảo quản 
cẩn thận phòng khi cần thiết khi muốn giải đáp những thông tin liên quan.


