
VIKTIG INFORMATION!
Studera SalivaPOD noga och läs 
hela bruksanvisningen innan du 
börjar. Salivprov ska helst tas på 
morgonen. Du ska inte ha ätit, 
borstat tänderna eller använt 
tobak de senaste 30 minuterna 
innan provtagning.

SalivaCODE-appen rekommenderas 
som bruksanvisning. 

1A-I Om du använder SalivaCODE-
appen till registrering av salivproven 
med QR-kod: Följ alla stegen i appen 
första gången du utför salivprovet.
1A-II Om du ska använda 
pappersetiketten i bifogade 
anvisningar: Fyll in namn och 
personnummer med bläckpenna och 
VÄNTA TILLS EFTER PROVTAGNINGEN 
med att fästa pappersetiketten på 
SalivaPOD eller laboratorieröret. 

1B Dra av den grå toppen och lägg 
den åt sidan – kasta den inte!

Nu är du klar för salivprovet. 
LÄSA HELA 1C INNAN DU 
PRESSAR SALIV LÅNGSAMT IN I 
MUNSTYCKET!
1C Håll SalivaPOD på högkant. 
Samla saliv längst fram i munnen och 
pressa långsamt in saliv i det vita 
munstycket. 

Upprepa flera gånger tills SALIV 
NÅR UPP TILL LINJEN (1D). Håll 
ett öga på saliven i det inre röret 
mellan varje påfyllning. Bra ljus 
främjar synlighet.

Undvik luft och bubblor, blås 
inte! Sug lätt tillbaka vid skum på 
toppen av den inre cylindern (1E), 
eller sätt ifrån dig provet en liten 
stund innan du fortsätter.
1F VIKTIGT! Om det har kommit 
mycket saliv i den yttersta 
kammaren ska detta tas bort för 
att undvika söl. Sätt tillbaka toppen 
över munstycket med pilen mot 
markeringen. Tryck ner toppen hårt 
tills den stoppar (1G).

Slutför registreringen i appen 
eller fäst den handskrivna 
pappersetiketten på SalivaPOD 
(eller laboratorieröret, se 
sidan 2). Lämna ifrån dig 
provet ELLER gå till sidan 2 
om du har fått laboratorierör, 
desinfektionsservett och/eller 
påse.
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Gör följande med både 
SalivaPOD™ och ett kompatibelt 
laboratorierör:

2A Skruva av båda korkarna. Behåll 
korken till laboratorieröret. Den ska 
användas igen. Håll laboratorieröret 
mot undersidan av SalivaPOD™.

Skruva fast SalivaPOD™ på 
laboratorieröret.
2B Vrid toppen ca 1 cm motsols.

2C Tryck toppen ända ner i botten av 
behållaren.
2D Rotera laboratorieröret för att 
blanda innehållet.
2E Vid användning av QR-kod: 
Riv av den ena QR-etiketten och 
flytta över denna till laboratorieröret. 
Avsluta med att riva av logotypdelen. 
Använd reservkoden om QR-koden är 
skadad.

2F Skruva loss SalivaPOD™ från 
laboratorieröret och skruva fast 
den röda korken ordentligt på 
laboratorieröret.

2G Om du ska använda 
pappersetiketten fäster du den på 
längden på laboratorieröret EFTER 
desinfektionen (2H).
2H Om du har fått 
desinfektionsservett och/eller 
påse: Rengör laboratorieröret med 
desinfektionsservett INNAN DU 
SÄTTER PÅ DEN HANDSKRIVNA 
PAPPERSETIKETTEN (1A-II), lägger 
laboratorieröret i påsen och stänger 
påsen.
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