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1. Cel
Celem procedury jest określenie warunków pobierania wymazów na sucho od pacjentów celem
identyfikacji SARS-CoV-2
2. Przedmiot i zakres obowiązywania
Procedura obowiązuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu Ośrodku BadawczoRozwojowym. Zakresem obejmuje wszystkie osoby pobierające próby.
3. Opis postępowania
Do pobrania potrzebujemy:
• Wymazówkę jałową oraz probówkę
• Dwa worki strunowe bądź typu biohazard
• Wydrukowane zlecenie
• Pisak
Czym pobieramy:
Do pobrania wymazów należy używać tylko wymazówek z włókien syntetycznych nawiniętych
na patyczek z tworzywa sztucznego (inne mogą powodować zahamowanie reakcji PCR).
Poniżej przedstawione zostały zdjęcia typów wymazówek, które można wykorzystać do pobrania
próbki od pacjenta.

Przykładowa wymazówka z wiskoza/poliester

.
Przykładowa wymazówka do noso-gardzieli - flokowana. Na zdjęciu widać wymazówkę oraz
probówkę z płynem do transportu (ale nie solą fizjologiczną).
Jak pobieramy:
Sposób pobrania wymazu:
Preferowane miejsce poboru: noso-gardziel. Jeśli się nie da, może być wymaz z gardła.
Czas pobierania wymazu: rekomendowane 20 sekund w każdym miejscu.
Dezynfekujemy rękawiczki. Wymaz należy wykonać wkładając sterylną wymazówkę do nosogardzieli.
Pobrać próbkę z jednej dziurki a następnie z drugiej.
Wymazówkę z pobranym materiałym należy umieścić w probówce. Następnie opisujemy probówkę:
Minimalnie: Imię i Nazwisko , data i godzina pobrania.
Dezynfekujemy sprayem probówkę po zamknięciu.
Wkładamy ją do pierwszego worka strunowego bądź typu biohazrd
Tak zapakowaną próbkę wkładamy do drugiego worka. Całość dezynfekujemy po raz drugi.
Próbkę wraz z wypełnionym zleceniem (formularze zleceń dostępne są w mailach do wydruku
na oddziale), przekazujemy bezpośrednio do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.
Do czasu transportu do Laboratorium Naukowego OBR próbkę przechowywać w lodówce.
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