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INSTRUKTIONER AMPULL MED
SALTLÖSNING

TUNGSPATEL PROVTAGNINGSPINNE

ZIPPÅSESMITTSKYDDSSEDEL RETURETIKETT

TESTET INNEHÅLLER:



Hej! Det här är Dynamic Codes självtest för covid-19. Testet tar bara några minuter att genomföra och 
skickas sedan till vårt labb för analys. Din vårdgivare återkopplar sedan till dig när provsvaret är klart. Om 
provtagningsmaterialet är skadat ska det ej användas. Kontakta då oss för ett nytt test. 

När du tagit provet ska du skicka tillbaka det samma dag. Undvik att ta provet dag före helg eller helgdag då 
inga leveranser sker under helgerna. Om provet är äldre än 3 dagar kan vi inte analysera det.
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a) Stoppa ner provröret i zippåsen och 
förslut den. 

b) Lägg zippåsen med provet i 
kartongen.

c) Fäll in lockets fl ikar och stäng igen 
kartongen.

d) Vik in och tejpa fast kartongens 
upphängningsfl ik.

8. PACKA PROVET8. PACKA PROVET

a) Ta bort baksidepappret från retur-
etiketten. Börja fästa etiketten på kar-
tongens framsida och linda den sedan 
runt kartongen så att änden fäster 
omlott på framsidan. Kontrollera att 
returadress och portomärke är synliga.

b) Returnera testet samma dag, genom 
att posta det i en vanlig brevlåda.

Allt du behöver göra nu är att invänta 
återkoppling från din vårdgivare.

9. RETURNERA 9. RETURNERA 
PROVETPROVET

10. INVÄNTA SVAR10. INVÄNTA SVAR

CHECKLISTA

Kontrollera att du gjort följande:

Fyllt i smittskyddsedeln och 
lagt tillbaka den i kartongen.

Tagit prov från hals och 
näsa enligt instruktionerna.

Packat provet först i zippåsen 
och sedan i kartongen.

Fäst returetiketten runt om 
kartongen.

Skickat tillbaka testet samma 
dag som provet togs.

a) Ta fram provröret med 
provtagningspinnen.

b) Se till att ha bra belysning vid 
provtagningen och ställ dig framför 
en spegel eller den person du ska ta 
provet på. 

c) Vrid upp korken på provröret och 
tänk på att inte vidröra den mjuka 
delen på provtagningspinnen.

4. 4. FÖRBERED FÖR FÖRBERED FÖR 
SVALGPROVTAGNINGSVALGPROVTAGNING

a) Om du är snorig, snyt dig först. 

b) Vrid av förslutningen i toppen 
på ampullen med saltlösning. Luta 
huvudet bakåt och droppa ungefär 
hälften av lösningen i ena näsborren. 
Droppa resten i andra näsborren.

Låt verka en kort stund (10–15 
sekunder) och låt lösningen passera 
svalget. Om det rinner något utanför 
kan det torkas bort med en näsduk.

3. 3. SKÖLJ NÄSAN SKÖLJ NÄSAN 
MED SALTLÖSNINGMED SALTLÖSNING

a) Fyll i och signera smittskydds-
sedeln. 

Om den som gör testet är under 18 år 
ska barnets målsman signera.

b) Lägg tillbaka smittskyddssedeln i 
kartongen.

2. FYLL I 2. FYLL I 
SMITTSKYDDSSEDELNSMITTSKYDDSSEDELN

Börja med att tvätta och torka 
händerna noga. 

Läs igenom hela instruktionen innan 
du påbörjar testet, så att du inte 
missar något viktigt. Plocka ut allt ur 
kartongen så att du har det framför dig. 

1. 1. LÄS IGENOM LÄS IGENOM 
INSTRUKTIONERNAINSTRUKTIONERNA

5.5. TA PROV FRÅN HALSMANDLARNA OCH  TA PROV FRÅN HALSMANDLARNA OCH 
SVALGVÄGGENSVALGVÄGGEN

a) Luta huvudet något bakåt och öppna 
munnen stort för att få en tydlig bild 
av halsmandlarna.  

b) Använd spateln för att hålla tungan 
borta från den bakre delen av munnen. 

c) Gnugga med provtagningspinnen 
på halsmandlarna på båda sidor i 
halsen i 5–7 sekunder. Försök undvika 
att vidröra andra delar av munnen.

d) För nu pinnen förbi halsmandlarna, 
ända fram till svalgväggen. Skrapa 
och gnugga provtagningspinnen mot 
slemhinnan i 5–7 sekunder. Kräkrefl ex 
betyder att du är på rätt plats.

e) Fortsätt med provtagning i näsan 
(steg 6) med samma pinne, utan att 
lägga ner den emellan. Släng spateln.

a) För upp den mjuka delen av prov-
tagningspinnen 2–3 centimeter i ena 
näsborren och rotera den mot näsväg-
gen i 5–7 sekunder. 

b) Upprepa provtagningen på samma 
sätt i andra näsborren.

6. T6. TA PROV FRÅN A PROV FRÅN 
NÄSANNÄSAN

Stoppa tillbaka provtagningspinnen 
direkt i röret, utan att lägga ner den 
någon annanstans emellan, och tryck 
fast korken ordentligt. 

7. 7. FÖRSLUT PROVETFÖRSLUT PROVET


