
• Ви повинні здати зразок у день його забору. 

• Обов'язково вимийте руки!

• Обов'язково збережіть коробку від набору. 
Ви маєте повернути в ній свій зразок.

• Уважно прочитайте інструкції та 
дотримуйтесь кожного кроку.

• Якщо вам менше 18 років і ви збираєте 
зразок самостійно, попросіть когось 
із батьків або опікуна ознайомитися 
з інструкцією та допомогти повернути 
цей набір.

• М'який кінчик тампона має торкатися ЛИШЕ 
носової порожнини. Не торкайтеся ним 
нічого іншого. Якщо тампон торкнеться 
будь-якої іншої поверхні, попросіть видати 
вам інший набір.

Перед використанням:

       Чи активували ви свій набір?

       Чи взяли ви зразок з обох ніздрів?

Контрольні запитання перед поверненням набору:

З детальною інформацією можна ознайомитися на  вебсайті color.com/sample-return.

Ваш набір включає:

Інструкції для взяття мазка вдома

Набір із фізрозчином для самостійного  
взяття мазка для виявлення COVID-19

Відпускається тільки за рецептом. Виріб для діагностики in vitro. Особам старше 18 років 
дозволяється робити забір самостійно, від 14 до 17 років — самостійно, але під наглядом 

дорослих, у дітей від 2 років мазок мають брати лише дорослі.

Є запитання?
Завітайте на вебсайт support.color.com, або зв'яжіться з нами за адресою 
mycovidtest@color.com, або телефонуйте за номером (844) 352-6567.

Цей продукт не було схвалено або затверджено Управлінням з санітарного нагляду за якістю 
харчових продуктів та медикаментів США (FDA), проте він отримав дозвіл FDA на екстрене 
використання (EUA);

Цей продукт можна використовувати тільки для взяття та обробки мазка з переднього відділу 
порожнини носа в домашніх умовах як допоміжний засіб для виявлення нуклеїнової кислоти 
коронавірусу SARS-CoV-2. Не підходить для виявлення будь-яких інших вірусів або патогенів; і 

Екстрене використання цього виробу дозволено, поки заяву про наявність обставин, що 
виправдовують дозвіл на екстрене використання медичних виробів відповідно до Розділу 
564(b)(1) Федерального закону «Про харчові продукти, ліки та косметичні засоби», 21 U.S.C. § 
360bbb-3(b)(1), не буде відкликано або дозвіл не буде скасовано раніше.
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Набір із фізрозчином для самостійного  
взяття мазка для виявлення COVID-19
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Активуйте свій набір онлайн 
на вебсайті:
color.com/covid/activate.
Вам знадобиться ваш унікальний штрих-код, 
зазначений на пробірці.
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Перед збиранням зразка ретельно 
вимийте руки протягом 20 секунд 
і добре їх висушіть.

Покладіть пакет для 
біологічно небезпечних 
предметів зі зразком у 
спеціальну коробку.
Запечатайте коробку зі зразком.
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Увага! Використайте ту саму коробку,  
в якій ви отримали набір.

Увага! Після закриття пробірки  
ретельно вимийте руки протягом  
20 секунд і добре висушіть їх. 

Відкрийте упаковку з тампоном.
Відклейте паперову підкладку упаковки, 
починаючи зі сторони ручки тампона. 
Витягніть тампон із упаковки за ручку.
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Увага! Не торкайтеся м'якого 
наконечника руками та не кладіть 
його на будь-яку поверхню.

Увага! Щоб пробірка стояла вертикально, 
її можна помістити у банку чи склянку.

Попередження: Ваш зразок не буде 
перевірено, якщо набір не активовано. 
Якщо вам менше 18 років, попросіть батьків 
чи опікунів допомогти вам повернути набір.
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Покладіть пробірку для 
збору матеріалу у 
пакет для біологічно 
небезпечних предметів.
НЕ виймайте поглинальну прокладку. 
Ретельно запечатайте пакет для 
біологічно небезпечних предметів.
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Прокрутіть кінчик тампона  
в іншій ніздрі 4 рази.
Повторіть попередній крок з другою ніздрею,  
використовуючи той самий тампон.
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Увага! Ви будете використовувати  
той самий тампон для обох ніздрів.
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Прокрутіть кінчик тампона  
в одній ніздрі 4 рази.
Вставте м'який кінчик тампона в одну ніздрю,  
поки він повністю в неї не увійде. Обережно 
натискаючи на внутрішню частину ніздрі, 
прокрутіть тампон великими круговими 
рухами щонайменше 4 рази.
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Увага! Дорослим слід уводити тампон  
у ніздрю не глибше ніж на 1 дюйм (2,5 см),  
а дітям  — менше ніж на 1/2 дюйма (1,3 см).

Помістіть тампон у пробірку 
для збору матеріалу. 
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Опустіть тампон у пробірку м'яким 
кінчиком тампона, яким було взято 
мазок з носа, вниз.
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Щільно закрутіть кришку 
пробірки для збору матеріалу. 
Майже готово! Перевірте,  
чи ретельно закрита кришка.
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Покладіть ковпачок поруч. Пробірку 
слід тримати вертикально, щоб не 
пролити рідину. Не пийте рідину.

Відкрутіть ковпачок 
пробірки для збору матеріалу.

D- XX-XXXX- XXXX

Поверніть набір.
Ви маєте відправити зразок у день його забору.
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Увага! Якщо ви не можете повернути свій зразок того 
ж дня, напишіть нам на mycovidtest@color.com.

Покладіть коробку з мазком 
у конверт для відправки 
зразка поштою.
Ретельно запечатайте конверт.  
Ваша зворотна доставка вже оплачена.

11

Увага! Ця упаковка спеціально 
розроблена для транспортування 
зразків, у яких підозрюється наявність 
будь-яких інфекцій. НЕ замінюйте її.
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