
VIGTIG INFORMATION!
Sæt dig grundigt ind i SalivaPOD, 
og læs hele brugsanvisningen før 
du starter. Spytindsamling skal 
helst gøre om morgenen. Du må 
ikke have spist, børstet tænder 
eller have brugt tobak de sidste 
30 minutter før prøvetagningen.

SalivaCODE App anbefales som 
brugsanvisning. 

1A-I Hvis du bruger SalivaCODE App 
til registrering af spytprøven med QR-
kode: Følg alle trinene i appen første 
gang du indsamler spyt.
1A-II Hvis du skal bruge 
papiretiketten på vedlægget i pakken: 
Udfyld navn og personnummer 
med pen, og VENT TIL EFTER 
PRØVETAGNINGEN med at klistre 
papiretiketten på SalivaPOD eller 
laboratorierøret. 

1B Træk den grå top af, og sæt 
den ned, og smid den ikke væk!

Du er nu klar til spytindsamlingen. 
LÆS HELE 1C FØR DU 
LANGSOMT PRESSER SPYT IND I 
MUNDSTYKKET!
1C Hold SalivaPOD på højkant. Saml 
spyt foran i munden og pres langsomt 
spyt ind i det hvide mundstykke. 

Gentag flere gange, indtil 
FLYDENDE SPYT NÅR OP TIL 
LINJEN (1D). Følg med på det 
flydende spyt i det indre rør 
mellem hver påfyldning. Godt lys 
gør det lettere at se.

Undgå luft og bobler, blæs ikke! 
Sug let tilbage, når der er skum 
på øverst i den indre cylinder 
(1E), eller lad prøven hvile et kort 
stykke tid, før du gentager.
1F VIGTIGT! Hvis der er kommet 
meget spyt i det yderste kammer, 
bør dette fjernes for å undgå 
spild. Sæt toppen tilbage over 
mundstykket med pilen mod mærket. 
Tryk toppen hårdt ned, til den stopper 
(1G).

Fuldfør registreringen i 
appen, eller sæt til sidst den 
håndskrevne papiretiket på 
SalivaPOD (eller laboratorierøret, 
se side 2). Indlever prøven 
ELLER gå til side 2, hvis du har 
fået udleveret laboratorierør, 
desinfektionsserviet og/eller 
pose.
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Med både SalivaPOD™ og et 
kompatibelt laboratorierør gør du 
følgende:

2A Skru begge hætterne af. Behold 
hætten fra laboratorierøret. Den 
skal genbruges. Sæt laboratorierøret 
sammen mod undersiden af 
SalivaPOD™.

Skru SalivaPOD™ på laboratorierøret.
2B Drej toppen ca. 1cm. mod uret.

2C Tryk toppen helt ned i bunden af 
beholderen.

2D Drej på laboratorierøret for at 
blande indholdet.

2E Ved brug af QR-kode: Riv den 
ene QR-mærkeseddel af, og flyt den 
over på laboratorierøret. Slut af med 
at afrive logo-delen. Hvis QR-kode er 
skadet, brug reservekoden.

2F Skru SalivaPOD™ fra 
laboratorierøret, og skru den røde 
hætte hårdt på laboratorierøret.

2G Hvis du skal bruge papiretiketten, 
skal den sættes på langs av 
laboratorierøret EFTER desinfektionen 
(2H).

2H Hvis du har fået 
desinfektionsserviet og/eller 
pose: Rengør laboratorierøret 
med desinfektionsservietten FØR 
DU SÆTTER DEN HÅNDSKREVNE 
PAPIRETIKET PÅ (1A-II), læg 
laboratorierøret i posen og luk posen.
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