Badanie Real Time PCR – zalecenia przed wymazem
Zapraszamy do Punktu wymazowego w Tarnowie Podgórnym:

ADRES:

▪

▪

TELEFON:

ul. Nowa 54
62-080 Tarnowo Podgórne
[parking przy Tarnowskich Termach]

Poniedziałek- Piątek

08:00 -13:00

+48 880 111 799

Poniedziałek- Piątek 08:00-13:00

15:00 - 20:00

15:00-20:00

Sobota:

08:00 – 13:00

Sobota: 08:00 – 13:00

Niedziela:

08:00 -10:00

Niedziela: 08:00-10:00

Do punktu pobrań należy zabrać dokument ze zdjęciem oraz osłonę nosa i ust. Jeśli istnieje taka możliwość,
prosimy o zabranie wydrukowanego i wypełnionego formularza zlecenia badania dołączonego do tego
dokumentu. Formularze znajdują się także w Punkcie Pobrań.
Ponadto należy pamiętać o kilku ważnych zasadach, dzięki którym unikniemy konieczności powtarzania
procesu diagnostycznego.
ZALECENIA DLA PACJENTA PRZED WYMAZEM:
Wymaz z gardła powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą. W przypadku gdy
nie jest to możliwe materiał należy pobrać po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku. Przed
pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania
na gardło oraz miętowych gum do żucia. Przed pobraniem wymazu należy także wyjąć ruchome protezy
zębowe jeżeli są stosowane.
Wymaz z nosogardzieli lub nosa powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu
od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli). Przed
pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.
ZALECENIA DLA PACJENTA PODCZAS OCZEKIWANIA NA WYMAZ:
Jeśli na miejscu okaże się, że konieczne jest poczekanie na swoją kolej, prosimy o zachowanie kilku zasad:
1.
2.
3.
4.

prosimy o ustawienie się w kolejce z zachowaniem 1,5m odstępu
prosimy o zasłonięcie nosa i usta, kichanie we własny zgięty łokieć
zdjęcie osłony twarzy powinno nastąpić na wyraźną sugestię ze strony personelu medycznego
prosimy o dezynfekcję rąk przy wejściu do Punktu Pobrań

WYNIKI
Wyniki są dostępne w 24 godziny od momentu dostarczenia próbki do laboratorium na platformie
https://wyniki.genxone.eu/ . W szczególnych przypadkach mogą być wysłane pocztą. Nie ma możliwości
osobistego odbioru wyników w punkcie pobrań ani w laboratorium.

