
DŮLEŽITÁ INFORMACE!
Před zahájením si pečlivě 
prostudujte SalivaPOD a přečtěte 
si všechny pokyny k použití. 
Odběr slin je nejlépe provádět 
ráno. 30 minut před odběrem 
vzorku nesmíte jíst, čistit si zuby 
nebo užívat tabákové produkty.

Jako průvodce použitím se 
doporučuje aplikace SalivaCODE. 

1A-I Pokud používáte aplikaci 
SalivaCODE k registraci vzorku slin 
pomocí QR kódu: Při prvním odběru 
vzorku slin postupujte podle všech 
kroků v aplikaci.
1A-II Pokud používáte papírový 
štítek v příbalové informaci: 
Vyplňte perem své jméno a národní 
identifikační číslo, POČKEJTE, NEŽ 
BUDE VZOREK ODEBRÁN, a pak 
nalepte papírový štítek na SalivaPOD 
nebo na zkumavku. 

1B Sejměte šedé víčko a odložte 
jej stranou, nevyhazujte ho!

Nyní jste připraveni k odběru slin. 
PŘEČTĚTE SI VŠECHNO Z 1C PŘED 
POMALÝM VTLAČENÍM SLIN DO 
NÁUSTKU!

1C Držte SalivaPOD ve svislé poloze. 
Odeberte sliny v přední části vašich 
úst a pomalu je vtlačujte do bílého 
náustku. 

Opakujte několikrát, dokud se 
KAPALINA SLIN NEDOSTANOU AŽ 
K ČÁRCE (1D). Sledujte kapalinu 
slin ve vnitřní trubici mezi každou 
náplní. Dobré osvětlení pomáhá 
viditelnosti.

Vyhněte se vzduchu a bublinám, 
nefoukejte! Lehce nasajte pěnu 
zpět v horní části vnitřního válce 

nebo před opakováním test na 
krátkou dobu odložte stranou 
(1E).

1F DŮLEŽITÉ! Pokud se do vnější 
komory dostalo příliš mnoho slin, 
je třeba je odstranit, aby nedošlo 
k rozlití. Nasaďte víčko zpět na 
náustek tak, aby šipka směřovala ke 
značce. Zatlačte víčko dolů, dokud se 
nezastaví (1G).

Dokončete registraci v aplikaci 
nebo nalepte ručně psaný 
papírový štítek na SalivaPOD 
(nebo zkumavku PO dokončení 
kroků na straně 2). Odešlete 
vzorek NEBO přejděte na stranu 
2, pokud jste obdrželi zkumavku, 
dezinfekční ubrousek a/nebo 
sáček.
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Jak u SalivaPOD ™ tak u 
kompatibilní zkumavky proveďte 
následující:

2A Odšroubujte obě víčka. Uschovejte 
uzávěr pro zkumavku. Bude znovu 
použit. Namontujte zkumavku na 
spodní část SalivaPOD ™.

Zašroubujte SalivaPOD ™ do 
zkumavky.

2B Otočte víčko přibližně 1 cm proti 
směru hodinových ručiček.

2C Zatlačte víčko až na dno nádoby.

2D Otáčením zkumavky promíchejte 
obsah.

2E Při použití QR kódu: Odtrhněte 
jeden ze štítků QR a přesuňte jej do 
zkumavky. Na závěr odtrhněte část s 
logem. Pokud je QR kód poškozený, 
použijte náhradní kód.

2F Odšroubujte SalivaPOD ™ ze 
zkumavky a pevně našroubujte 
červený uzávěr na zkumavku.

2G Pokud používáte papírový štítek, 
musí být po dezinfekci (2H) nalepen 
podélně na zkumavku.

2H Pokud jste dostali dezinfekční 
ubrousek a/nebo sáček: Vyčistěte 
zkumavku dezinfekčním ubrouskem 
PŘED NALEPENÍM RUČNĚ PSANÉHO 
ŠTÍTKU PAPÍRU (1A-II), dejte 
označenou zkumavku se vzorkem do 
sáčku a sáček uzavřete.
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