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Odběrová souprava tamponů APTIMA Unisex pro testování 
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae a STI7  
 
Popisek odběrové soupravy: 
GEN-PROBE APTIMA Unisex Swab Specimen Collection Kit For Endocervical and Male Urethral Swab Specimens 
Účel použití 
Odběrová souprava tamponů APTIMA Unisex pro odběr endocervikálních vzorků a vzorků stěrů z mužské 
močové trubice  
Varování a bezpečnostní opatření 
Transportní médium neaplikujte přímo na kůži nebo sliznice, ani ho neužívejte vnitřně. 
Požadavky na uchovávání soupravy 
Odběrovou soupravu uchovávejte při pokojové teplotě (15 až 30 °C). 
 
Odběr vzorků a manipulace s nimi 

A. Endocervikální výtěry 
1. Odstraňte nadbytečné množství hlenu z cervikálního ústí a okolní sliznice pomocí čistícího tamponu 

(tampon s bílou násadou v balení s červeným potiskem). Tampon vyhoďte. (Chcete-li odstranit nadbytek hlenu z 

cervikálního ústí, je možné použít dodatečný tampon s širokým koncem.) 

2. Zasuňte odběrový tampon (tampon s modrou násadou v balení se zeleným potiskem) do endocervikálního kanálu. 

3. Jemně tamponem otáčejte po směru chodu hodinových ručiček 10 až 30 sekund v endocervikálním kanálu, abyste 

zajistili adekvátní odběr vzorku. 

4. Opatrně tampon vytáhněte a nedotkněte se přitom vaginální sliznice. 

5. Sejměte krytku z transportní zkumavky na výtěry a odběrový tampon umístěte okamžitě dovnitř. 

6. Násadu tamponu zlomte opatrně proti straně zkumavky v místě naříznutí a vyhoďte horní část násady 
tamponu. Dávejte pozor na to, aby nedošlo k rozstříknutí obsahu. 
7. Transportní zkumavku na přepravu výtěrů s tamponem neprodyšně uzavřete. 

 

A. Stěr z močové trubice (urethry) 
1. Pacient nesmí močit nejméně hodinu před odebráním vzorku. 

2. Zasuňte odběrový tampon (tampon s modrou násadou v balení se zeleným potiskem) 2 až 4 cm do močové trubice     

3. Jemně tamponem v moč. Trubici otáčejte po dobu 2 až 3 sekund, abyste zajistili adekvátní odběr vzorku. 

4. Opatrně tampon vytáhněte. 

5. Sejměte krytku z transportní zkumavky na výtěry a odběrový tampon umístěte okamžitě dovnitř. 

6. Násadu tamponu zlomte opatrně proti straně zkumavky v místě naříznutí a vyhoďte horní část násady 
tamponu. Dávejte pozor na to, aby nedošlo k rozstříknutí obsahu. 
7. Transportní zkumavku na přepravu výtěrů s tamponem neprodyšně uzavřete. 

 

Přeprava a uchovávání vzorku 
Po odběru vzorek s tamponem přepravujte a uchovávejte v transportní zkumavce pro výtěry při teplotě 2 až 
30 °C, dokud nebude provedeno testování. Vzorky musí být testovány pomocí testu APTIMA do 60 dnů od odběru 

(CT/NG) nebo týden při 2-8°C (pro vyšetření na STI). 



 

 

Poznámka: Vzorky se musí přepravovat v souladu s příslušnými státními a mezinárodními přepravními předpisy. 


