
Брзи антигенски тестови на COVID-19: Како узети узорак

Да би узели узорак за брзи антигенски тест (RAT), корсници морају да следе упутства описана у уметку комплета.
Осим метода прикупљања који је одобрила Кандаска здравствена служба (описаног у уметку комплета), корисници могу да одаберу 
комбинирано узимање узорка из уста и носа јер то може да повећа осетљивост теста.

У наставку се наводе општи кораци за прикупљање узуорка комбинованим оралним назалним методом или назалним методом.

Ако узимате брис из уста и носа (комбиновани орални иназални метод)
1. НЕМОЈТЕ да једете, пијете, жвачете жвакаћу гуму, пушите цигарете или електронске цигарете 

најмање 30 минута пре прикупљања узорка.
2. Ако вам је при руци марамица, издувајте нос пре тестирања.
3. Оперите руке и штапић за узмиање бриса држите за крај, на супротној страни од меког врха штапића
4. Уметните меки врх штапића са обе унутрашње стране образа и дољих десни те окрените штапић 

неколико пута.
5. Затим трљајте меки врх штапића уздуж језика што можете дубље према грлу,а да вам није непријатно.

 •  Опционално: Уместо узимања бриса с унутрашње стране образа и с језика, можете да узмете 
узорак са грла или крајника. Можете користити огледало да бисте видели где треба  
да узмете узорак.

6. Нагните главу уназад и уметните меки врх штапића равно назад до краја (не према горе) у нос док  
не осетите отпор (до 2,5 cm). Водите рачуна да меки врх штапића буде потпуно уметнут у нос.

7. Ротирајте штапић неколико пута и трљајте га уз стенку носа и оставите га да стоји у носу неколико 
секунди да би упио назални секрет.

8. Уклоните штапић из носа и користећи исти штапић, поновите поступак за другу ноздрву.
9. Одмах ставите штапић у тестну епрувету према упутствима из комплета.

Ако узимате узорак само из носа (назални метод)
1. Ако вам је при руци марамица, издувајте нос пре тестирања.
2. Оперите руке и штапић за узмиање бриса држите за крај, на супротној страни од меког  

врха штапића.
3. Нагните главу уназад и уметните меки врх штапића равно назад до краја (не према горе) у нос док  

не осетите отпор (до 2,5 cm). Водите рачуна да меки врх штапића буде потпуно уметнут у нос.
4. Ротирајте штапић неколико пута и трљајте га уз стенку носа и оставите га да стоји у носу неколико 

секунди да би упио назални секрет.
5. Уклоните штапић из носа и користећи исти штапић, поновите поступак за другу ноздрву.
6. Одмах ставите штапић у тестну епрувету према упутствима из комплета.

Информације у овом документу вреде од 9. фебруара 2022.
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