
Препоръки за вземане и транспортиране на клиничен материал 

Какво трябва да съдържа комплекта? 

1.транспортна хранителна среда 
2.торбичка с цип за транспортиране 
3.бланка за попълване данните на пациента 
4.торбичка за лед 
 
Назофарингеален секрет: 

• Използвайте предоставения гъвкав тампон за взимане на секрет. 
• Накарайте пациента да издуха носа си и след това проверете неговата проходимост.  
• Наклонете главата на пациента назад на 70° и поставете тампона в ноздрата паралелно 
на небцето (не нагоре), докато се срещне съпротивление или разстоянието 
еквивалентно на това от ноздрите до външния отвор на ухото на пациента, което указва 
контакт с назофаринкса. Оставете тампона на място за няколко секунди, за да попие 
секрети. Бавно извадете тампона, докато го въртите. 

 

• Поставете тампона в хранителната среда, като се уверите, че върхът на тампона е 
покрит от течността в епруветката. Тампонът трябва да остане в тръбата за транспорт. 
 • Счупете горния край на тампона, оставяйки края на върха му да остане в течността. 
Върхът на тампона трябва да бъде потопен в течността. 
• Надпишете върху епруветката имената на пациента и я поставете в торбичката за 
транспорт. 
 • Попълнете в бланката информацията за пациента и се уверете, че цялата нужна 
информация е вписана. Не поставяйте бланката в торбичката, където е взетия 
назофарингеален секрет. 
Съхранение: В хладилник (от 2 - 8°C) до готовност за изпращане в определена за целта 
лаборатория. Пробите могат да се съхраняват до 72 часа и трябва да бъдат получени в 
лабораторията в рамките на три дни от събирането им. 

Транспорт: Да се уведоми РЗИ за случай на пациент, съмнителен за COVID-19 преди 
вземането на пробата. Пробите се транспортират в торба с лед в транспортен 
контейнер. Уверете се, че външната опаковъчна кутия, която се доставя с комплекта за 
проби, е запечатана надеждно с опаковъчна лента. Уверете се, че информацията на 
етикета на изпращача е пълна и прикрепена към външната опаковка 

Източник:.2019‐NOVEL CORONAVIRUS (COVID‐19) SPECIMEN COLLECTION KIT INSTRUCTIONS 

https://health.ri.gov/publications/instructions/COVID‐19‐Specimen‐Collection‐Kit.pdf 


