
• Wymaz należy dostarczyć w dniu 
jego pobrania. 

• Należy umyć ręce!

• Należy zachować pudełko, w którym 
zestaw został dostarczony. Posłuży 
ono do odesłania wymazu.

• Należy uważnie przeczytać instrukcje i 
postępować zgodnie ze wskazówkami 
krok po kroku.

• W przypadku osób poniżej 18. 
roku życia, które pobierają wymaz 
samodzielnie, należy poprosić rodzica 
lub opiekuna o przeczytanie instrukcji 
i pomoc w odesłaniu zestawu.

• Miękka końcówka wacika do wymazu 
jest przeznaczona WYŁĄCZNIE do 
pobrania wymazu z nosa. Należy unikać 
jej kontaktu z innymi przedmiotami lub 
częściami ciała. Jeśli wacik do wymazu  
zetknie się z inną powierzchnią, należy 
zamówić nowy zestaw.

Przed rozpoczęciem:

       Czy zestaw został aktywowany?

       Czy pobrano wymaz z obu nozdrzy?

Lista kontrolna do sprawdzenia 
przed odesłaniem zestawu:

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy wejść na stronę stronę 
color.com/sample-return.

Zestaw zawiera:

Instrukcje do stosowania w warunkach domowych

Zestaw z roztworem soli fizjologicznej do samodzielnego 
pobrania wymazu w kierunku COVID-19

Produkt wydawany wyłącznie na receptę. Do diagnostyki in vitro. Do użytku wyłącznie w ramach zezwolenia na 
użytkowanie w sytuacjach kryzysowych. Do użytku przez osoby w wieku 18 lat i starsze (w przypadku pobierania 

wymazu samodzielnie), 14 lat i starsze (w przypadku pobierania wymazu samodzielnie pod nadzorem osoby 
dorosłej) lub 2 lata i starsze (w przypadku pobierania wymazu przez osobę dorosłą)

Pytania?
Należy wejść na stronę support.color.com lub skontaktować się z nami pod 
adresem mycovidtest@color.com lub pod numerem telefonu (844) 352-6567.

Ten produkt nie został dopuszczony ani zatwierdzony przez FDA. FDA dopuszcza jednak na jego 
użycie w nagłych wypadkach w ramach EUA (Zezwolenie na użycie w nagłych wypadkach);

Ten produkt został dopuszczony wyłącznie do pobrania i przechowywania wymazów z przedniej 
części jamy nosowej, jako pomoc w wykrywaniu kwasu nukleinowego z SARS-CoV-2, nie żadnych 
innych wirusów lub patogenów; oraz

Stosowanie tego produktu w sytuacjach zagrożenia jest dozwolone wyłącznie w okolicznościach 
uzasadniających stosowanie wyrobów medycznych w sytuacjach kryzysowych zgodnie z sekcją 
564(b)(1) Federalnej Agencji ds.stosowania wyrobów medycznych w stanach zagrożenia na mocy 
sekcji 564(b)(1) ustawy Federal Food, Drug and Cosmetic Act, 21 U.S.C. § 360bb-3(b)(1), chyba że 
deklaracja zostanie zakończona lub upoważnienie zostanie wcześniej cofnięte.
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Zestaw z roztworem soli fizjologicznej do samodzielne-
go pobrania wymazu w kierunku COVID-19



1

Zestaw należy aktywować online pod 
adresem color.com/covid/activate.
W tym celu należy przygotować 
unikalny kod kreskowy, który można 
znaleźć na probówce.
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Przed pobraniem wymazu należy 
dokładnie umyć ręce przez 
20 sekund i dobrze je osuszyć.

Worek na odpady 
niebezpieczne należy 
umieścić w pudełku 
przeznaczonym do wysyłki.
Pudełko na wysyłkę należy zamknąć.
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Uwaga: Należy użyć opakowania,  
w którym zestaw został dostarczony.

Uwaga: Po zamknięciu probówki 
należy dokładnie umyć ręce przez 
20 sekund i dobrze je osuszyć. 

Należy otworzyć pakiet 
zawierający wacik do wymazu.
Papierową część opakowania należy 
oderwać, zaczynając od strony z 
uchwytem wacika do wymazu. Wacik 
z wymazem należy wyciągnąć z 
opakowania za pomocą uchwytu.
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Uwaga: Miękkiej końcówki wacika do 
wymazu nie należy dotykać rękami ani 
kłaść na jej na żadnej powierzchni.

Uwaga: Aby utrzymać probówkę 
w pozycji pionowej, można ją 
umieścić w słoiku lub szklance.Ostrzeżenie: Wymaz nie zostanie 

przebadany, jeśli zestaw nie został 
aktywowany. W przypadku osób poniżej 
18. roku życia należy poprosić rodzica lub 
opiekuna o pomoc w odesłaniu zestawu.
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Probówkę należy 
umieścić w worku na 
odpady niebezpieczne.

NIE należy wyjmować wkładki 
pochłaniającej wilgoć. Worek 
na materiały niebezpieczne 
należy zakleić.

5
Końcówkę wacika do wymazu należy 
obrócić w drugim nozdrzu 4 razy.
Drugi krok należy powtórzyć w drugim 
nozdrzu, używając tego samego końca 
wacika do wymazu.

56

Uwaga: Ten sam wacik do wymazu może być 
użyty do pobrania wymazu z obu nozdrzy.

4
Końcówkę wacika do wymazu należy 
obrócić w pierwszym nozdrzu 4 razy.
Miękką końcówkę wacika do wymazu należy 
umieścić w jednym nozdrzu do chwili kiedy 
nie będzie już widoczna. Używając przez cały 
czas średniego nacisku na wnętrze nozdrza, 
wacikiem do wymazu należy wykonać okrężne 
ruchy co najmniej 4 razy.
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Uwaga: Wacik do wymazu należy wprowadzić 
do nozdrza na głębokość mniejszą niż 2,5 cm 
(w przypadku osób dorosłych) lub mniejszą niż 
1,25 cm (w przypadku młodszych dzieci).

Wacik z wymazem należy 
umieścić w probówce. 
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Wacik do wymazu należy umieścić 
w probówce miękką końcówką, którą 
pobrano wymaz z nozdrza, w dół.

8

Nakrętkę probówki należy 
szczelnie zakręcić. 
Już prawie koniec! Należy 
upewnić się, że zakrętka 
została szczelnie dokręcona.
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Nakrętkę należy trzymać w pobliżu. 
Aby nie wylać płynu, probówkę 
należy trzymać w pozycji pionowej. 
Płynu nie należy pić.

Nakrętkę probówki 
należy odkręcić.

D- XX-XXXX- XXXX

Odesłać zestaw.
Wymaz należy odesłać w dniu jego pobrania.
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Uwaga: W przypadku braku możliwości odesłania 
wymazu tego samego dnia, należy skontaktować 
się z mycovidtest@color.com.

Pudełko należy umieścić 
w kopercie zwrotnej.
Kopertę zwrotną należy zakleić. 
Koszt przesyłki został już opłacony.
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Uwaga: To opakowanie zostało 
zaprojektowane specjalnie do 
transportu wymazów potencjalnie 
zawierających substancje zakaźne. 
NIE należy go zastępować innym 
opakowaniem.
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