COLETA DE SALIVA (SWAB)

. São Paulo
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. Miami

1. Você está recebendo o kit para coleta de saliva.
2. Não utilizar se a embalagem estiver violada.
3. Abra o envelope bolha e reserve, pois este será utilizado para enviar a amostra após a coleta.
Componentes do kit:
. Coletor

. Embalagem

. Etiqueta de identificação Tismoo
NA:
NOME:
DATA DE NASC.:
DATA DA COLETA:

Oragene®, ORAcollect®, OMNIgene® e prepIT® são marcas registradas da DNA Genotek Inc. Patente (www.dnagenotek.com/legalnotices)

PRECAUÇÕES:

Cuidado ao inserir o chumaço de algodão na boca, risco de asfixia. Se o liquido
estabilizador entrar em contato com os olhos ou a pele, enxague. NÃO INGERIR.

PROCEDIMENTO PARA COLETA DE SALIVA (SWAB):
O paciente NÃO pode comer, beber, fumar ou ingerir balas,
pastilhas ou gomas de mascar 30 minutos antes da coleta.
1. Abra o kit e garanta
que o chumaço de
algodão NÃO toque em
nenhuma superfície
antes da coleta.

3. Repita este procedimento
no lado oposto da boca da
mesma maneira;

2. Coloque o chumaço de algodão
confortavelmente na boca (2A)
e esfregue a gengiva inferior (2B)
por 10 vezes com movimentos
para trás e para frente;
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1
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10 x

10 x

2B
4. Mantenha o tubo
em posição vertical
e desenrosque a
tampa do tubo;
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5. Vire a tampa para
baixo, insira o chumaço
dentro tubo e feche
hermeticamente;

3B

6. Inverta o tubo
fechado com a tampa
e agite vigorosamente por 15 vezes;
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7. Identifique o tubo
com a etiqueta
enviada com o kit;
NA:
NOME:
DATA DE NASC.:
DATA DA COLETA:

15 x

PROCEDIMENTO PARA ENVIO DA AMOSTRA:
1. Coloque o tubo dentro do envelope bolha com o qual o kit foi enviado;
2. Envie o kit com a amostra coletada por correio expresso para o endereço
ao lado seguindo as orientações de envio.
A amostra deverá ser transportada em temperatura ambiente.
O material coletado permanece estável em temperatura ambiente
por até 60 dias.
tismoo.com.br

Dúvidas:
Tismoo Biotech Laboratório LTDA
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2503
2º andar - São Paulo - SP - Brasil
CEP: 01401-000
e-mail: info@tismoo.com.br
Telefones: 55 11 3541- 1136 / 55 11 3251-1964
Celular: 55 11 95638-4178

