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✓ 30 minūtes pirms siekalu parauga ņemšanas nedrīkst tīrīt zobus, skalot
muti, lietot medikamentus caur muti, ēst, dzert, smēķēt, veipot vai
košļāt košļājamo gumiju.
✓ Ja jūtat slāpes vai ir sausuma sajūta mutē, 60 minūtes pirms siekalu
parauga ņemšanas, iesakām izdzert glāzi ūdens.
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Lūdzu, izlasiet visu instrukciju līdz galam, pirms sākat parauga
ņemšanu!
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Nomazgājiet rokas ar ziepēm vismaz 20 sekundes!
Izņemiet no iepakojuma siekalu mēģeni, atpakaļsūtīšanas maisiņu,
spirta plāksnīti, papīra salveti un veidlapu!
Aizpildiet veidlapu DRUKĀTIEM burtiem–vārdu, uzvārdu un klasi.
Atcerieties, ka kvalitatīvi iesniegti dati, atvieglos epidemiologu darbu
un nodrošinās laicīgu pārskata saņemšanu!
Atskrūvējiet mēģenes vāciņu! Mēģenē ir nekaitīgs šķidrums, kurš
jāatstāj mēģenē. Sakrājiet mutē siekalas un iepildiet mēģenē!
Atkārtojiet procedūru vairākkārt, piepildot mēģeni vismaz līdz pusei,
neskaitot burbulīšus! Lielākajai daļai cilvēku tam nepieciešamas 3-5
minūtes. Papīra salvete izmantojama higiēniskos nolūkos - mutes
noslaucīšanai procedūras laikā vai pēc procedūras.
Cieši aizskrūvējiet mēģenes vāciņu!
Izmantojot spirta plāksnīti, dezinficējiet mēģeni no ārpuses!
Uzrakstiet vai uzlīmējiet uz mēģenes savu vārdu un uzvārdu!
Ievietojiet piepildīto mēģeni un aizpildīto veidlapu atpakaļsūtīšanas
maisiņā!
Aiztaisiet paraugu ņemšanas maisiņu un nododiet atbildīgajai
personai!

Paldies par uzticēšanos!
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