
WAŻNE INFORMACJE!
Przed rozpoczęciem zapoznaj się 
dokładnie z urządzeniem SalivaPOD 
i przeczytaj wszystkie instrukcje 
użytkowania. Ślinę najlepiej jest 
zbierać rano. Na 30 minut przed 
pobraniem próbki nie należy jeść, 
myć zębów ani zażywać wyrobów 
tytoniowych.

W charakterze przewodnika stosowania 
urządzenia zaleca się aplikację 
SalivaCODE. 

1A-I Jeśli korzystasz z aplikacji 
SalivaCODE do rejestracji próbki śliny 
za pomocą kodu QR: Wykonaj wszystkie 
kroki wskazane w aplikacji przy 
pierwszym pobraniu próbki śliny.
1A-II Jeśli korzystasz z papierowej 
etykiety dołączonej do ulotki: Wpisz 
długopisem swoje imię i nazwisko 
oraz krajowy numer identyfikacyjny, 
NAJPIERW POBIERZ PRÓBKĘ, a 
następnie przyklej papierową etykietę 

do urządzenia SalivaPOD lub do 
probówki. 

1B Zdejmij szarą nakrętkę i odłóż ją 
na bok. Nie wyrzucaj!

Jesteś teraz gotowy do pobrania 
śliny. ZANIM POWOLI WTŁOCZYSZ 
ŚLINĘ DO USTNIKA, PRZECZYTAJ 
WSZYSTKIE INSTRUKCJE PODANE 
W PUNKCIE 1C!

1C Trzymaj urządzenie SalivaPOD 
pionowo. Zbierz ślinę w przedniej części 
ust i powoli wtłocz ją do białego ustnika. 
Powtarzaj tę czynność kilka 
razy, aż POZIOM PŁYNNEJ ŚLINY 
SIĘGNIE ZAZNACZONEJ LINII 
(1D). Między każdym wtłoczeniem 
sprawdzaj poziom płynnej śliny w 
wewnętrznej rurce. Dobre oświetlenie 
poprawi widoczność.

Unikaj wtłaczania powietrza i 
bąbelków. Nie dmuchaj! Lekko 

odessij pianę z górnej części 
wewnętrznego pojemnika lub 
odstaw test na krótką chwilę przed 
powtórzeniem czynności (1E).

1F WAŻNE! Jeśli do komory 
zewnętrznej dostało się zbyt 
dużo śliny, należy ją usunąć, aby 
uniknąć rozlania. Umieścić nakrętkę 
z powrotem nad ustnikiem, tak aby 
strzałka była skierowana w stronę 
zaznaczenia. Dociśnij ją mocno, aż się 
zatrzyma (1G).

Dokończ rejestrację w aplikacji 
lub przyklej wypełnioną ręcznie 
etykietę papierową do SalivaPOD 
(lub do probówki, PO zakończeniu 
kroków przedstawionych na 
stronie 2). Prześlij próbkę 
LUB przejdź do strony 2, jeśli 
otrzymałeś probówkę, ściereczkę do 
dezynfekcji lub torebkę.
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Jeśli masz zarówno SalivaPOD™, 
jak i kompatybilną z tym 
urządzeniem probówkę, wykonaj 
następujące czynności:

2A Odkręć obie nakrętki. Zachowaj 
nakrętkę od probówki. Będzie 
jeszcze później potrzebna. Zamontuj 
probówkę na dnie SalivaPOD™.

Wkręć SalivaPOD™ w probówkę.
2B Przekręć nakrętkę o ok. 1 cm w 
lewo

2C Wciśnij nakrętkę do samego dna 
pojemnika.

2D Obróć probówkę, aby wymieszać 
zawartość.

2E Jeśli korzystasz z kodu QR: 
Oderwij jedną z etykiet z kodem QR 
i przenieś ją na probówkę. Na koniec 
oderwij część z logo. Jeśli kod QR jest 
uszkodzony, użyj kodu zapasowego.

2F Wykręć SalivaPOD™ z probówki 
i szczelnie ją zamknij za pomocą 
czerwonej nakrętki.

2G Jeśli używasz papierowej 
etykiety, należy ją nakleić wzdłuż 
ZDEZYNFEKOWANEJ WCZEŚNIEJ 
probówki (2H).

2H Jeśli otrzymałeś chusteczkę 
dezynfekującą lub torebkę: Wyczyść 
probówkę chusteczką dezynfekującą 
PRZED NAKLEJENIEM WYPEŁNIONEJ 
RĘCZNIE PAPIEROWEJ ETYKIETY 
(1A-II), włóż oznaczoną probówkę do 
torby i zaklej torebkę.
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