
VIKTIG INFORMASJON!
Studér SalivaPOD nøye og les hele 
bruksanvisningen før du starter. 
Spyttsamling gjøres helst på 
morgenen. Du må ikke ha spist, 
pusset tennene eller ha brukt 
tobakk de siste 30 minutter før 
prøvetaking.

SalivaCODE App anbefales som 
bruksanvisning. 

1A-I Dersom du bruker SalivaCODE 
App til registrering av spyttprøven med 
QR-kode: Følg alle stegene i appen 
første gang du utfører spyttsamlingen.

1A-II Dersom du skal bruke 
papiretiketten på pakningsvedlegget: 
Fyll inn navn og personnummer 
med  penn og VENT TIL ETTER 
PRØVETAKINGEN med å klistre  
papiretiketten på SalivaPOD eller 
laboratorierøret. 

1B Trekk av den grå toppen og 
sett den ned, ikke kast!

Du er nå klar for spyttsamlingen. 
LES HELE 1C FØR DU PRESSER 
SPYTT LANGSOMT INN I 
MUNNSTYKKET!

1C Hold SalivaPOD på høykant. Samle 
spytt foran i munnen og press spytt 
langsomt inn i det hvite munnstykket. 

Gjenta flere ganger inntil 
FLYTENDE SPYTT NÅR OPP 
TIL LINJEN (1D). Følg med på 
flytende spytt i det indre røret 
mellom hver  påfylling. Godt lys 
hjelper for synlighet.

Unngå luft og bobler, ikke blås! 
Sug lett tilbake ved skum på 
toppen av den indre sylinderen 
(1E), eller sett fra deg prøven en 
liten stund før du gjentar.

1F VIKTIG! Hvis det har kommet 
mye spytt i det ytterste 
kammeret, bør dette fjernes for 
å unngå søl. Plasser toppen tilbake 
over munnstykket med pilen mot 
merket. Trykk toppen hardt ned til 
den stopper (1G).

Fullfør registreringen i appen 
eller fest til slutt den merkede 
papiretiketten på SalivaPOD 
(eller laboratorierøret, se side 
2). Lever fra deg prøven ELLER 
gå til side 2 dersom du har 
fått utlevert laboratorierør, 
desinfeksjonsserviett og/eller 
pose.
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Med både SalivaPOD™ og et 
kompatibelt laboratorierør, gjør 
du følgende:

2A Skru av begge korkene. Behold 
korken til laboratorierøret. Den 
skal gjenbrukes. Sett sammen 
laboratorierøret mot undersiden av 
SalivaPOD™. Skru SalivaPOD™ på 
laboratorierøret.

2B Vri toppen ca 1cm. mot klokken.

2C Trykk toppen helt ned i bunnen av 
beholderen.

2D Rotér laboratorierøret for å blande 
innholdet.

2E Ved bruk av QR-kode: Riv av 
den ene QR-merkelappen, og flytt 
denne over på laboratorierøret. 
Avslutt med å rive av logo-delen. Ved 
skadet QR-kode, bruk reservekoden.

2F Skru SalivaPOD™ fra 
laboratorierøret og skru den røde 
korken hardt på laboratorierøret.

2G Hvis du skal benytte 
papiretiketten, skal den festes på 
langs av laboratorierøret ETTER 
desinfeksjonen (2H).

2H Hvis du har fått 
desinfeksjonsserviett og/eller 
pose: Rengjør laboratorierøret med 
desinfeksjonsserviett FØR DU SETTER 
PÅ HÅNDSKREVEN PAPIRETIKETT 
(1A-II), legger laboratorierøret 
og absorbent inn i posen og lukker 
posen.
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