
TÄRKEÄÄ TIETOA!
Tutustu SalivaPODiin huolellisesti 
ja lue kaikki käyttöohjeet ennen 
käyttöä. Syljen keräys on parasta 
suorittaa aamulla. Sinun tulee olla 
syömättä, harjaamatta hampaitasi 
tai käyttämättä tupakkatuotteita 
30 minuutin ajan ennen näytteen 
ottoa.

SalivaCODE-sovellusta suositellaan 
käyttöoppaaksi. 

1A-I Jos käytät SalivaCODE-
sovellusta, rekisteröi sylkinäyte QR-
koodilla: Noudata sovelluksen ohjeita, 
kun otat sylkinäytettä ensimmäistä 
kertaa.
1A-II Jos käytät pakkausselosteen 
paperietikettiä: Kirjoita nimesi 
ja kansallinen tunnistenumerosi 
muste- tai kuulakärkikynällä, ODOTA 
KUNNES NÄYTE ON OTETTU, ja vie 
sitten paperietiketti SalivaPODiin tai 

koeputkeen. 

1B Irrota harmaa korkki ja aseta 
se sivuun, mutta älä hävitä sitä!

Olet nyt valmis ottamaan 
sylkinäytteen. LUE KOKO KOHTA 
1C ENNEN KUIN PAINAT SYLKEÄ 
HITAASTI SUUKAPPALEESEEN!
1C Pidä SalivaPODia pystyasennossa. 
Kerää sylkeä suun etuosasta ja 
paina sylkeä hitaasti valkoiseen 
suukappaleeseen. 

Toista useasti, kunnes NESTE 
SAAVUTTAA RAJAMERKIN (1D). 
Seuraa nestemäisen syljen tasoa 
sisemmässä putkessa jokaisen 
täytön välissä. Hyvä valaistus auttaa 
näkemään tason paremmin.

Vältä ilmaa ja kuplien 
muodostumista, älä puhalla! 
Ime sisemmän sylinterin 

(1E) yläosassa oleva vaahto 
hitaasti takaisin tai aseta koe 
syrjään hetkeksi ennen uutta 
täyttökertaa.

1F TÄRKEÄÄ! Jos ulompaan 
kammioon on joutunut liikaa 
sylkeä, se tulisi poistaa, jotta 
vältytään ylivuodolta. Aseta korkki 
takaisin suukappaleen päälle siten, 
että nuoli osoittaa merkkiä kohti. 
Paina korkkia lujasti kunnes se on 
pohjassa (1G).

Suorita rekisteröinti loppuun 
sovelluksessa tai kiinnitä lopuksi 
käsin kirjoitettu paperietiketti 
SalivaPODiin (tai koeputkeen 
sen jälkeen, kun olet suorittanut 
sivun 2 vaiheet). Lähetä näyte 
TAI mene sivulle 2 jos olet saanut 
koeputken, desinfiointipyyhkeen 
ja/tai laukun.
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Suorita seuraavat vaiheet sekä 
SalivaPODin™ että yhteensopivan 
koeputken kanssa:

2A Avaa molemmat korkit. Säilytä 
koeputken korkki. Sitä käytetään 
uudelleen. Kokoa koeputki 
SalivaPODin™ pohjalla.

Kierrä SalivaPOD™ koeputkeen.

2B Kierrä korkkia noin 1 cm 
vastapäivään.

2C Paina korkki kokonaan alas säiliön 
pohjaan saakka.

2D Kierrä koeputkea, jolloin sisältö 
sekoittuu.

2E Kun käytät QR-koodia: Revi irti 
yksi QR-etiketti ja vie se koeputkelle. 
Viimeistele repimällä irti kohta, jossa 
on logo. Jos QR-koodi on vaurioitunut, 
käytä varakoodia.

2F Kierrä SalivaPOD™ irti koeputkesta 
ja kierrä punainen korkki tiukasti 
koeputkeen.

2G Jos käytät paperietikettiä, tämä 
täytyy asettaa pitkittäissuunnassa 
koeputkeen desinfioinnin JÄLKEEN 
(2H).

2H Jos olet saanut 
desinfiointipyyhkeen ja/
tai laukun: Puhdista koeputki 
desinfiointipyyhkeellä ENNEN 
KUIN ASETAT KÄSIN KIRJOITETUN 
PAPERIETIKETIN (1A-II), laita 
merkattu näyteputki laukkuun ja 
sinetöi laukku.
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