Siga atentamente o protocolo
da coleta de amostra para o
teste de COVID-19
Utilize equipamento de proteção pessoal;
Esteja em um local limpo e com as superfícies esterilizadas com álcool 70%;
Separe uma tesoura limpa com água e sabão ou álcool 70%;
Para transportar a amostra coletada, é necessário um isopor com gelo gel.

Kit para coleta de amostra
nasal para o teste
Cada kit contém:

1 par de luvas de
procedimento

1 swab
(cotonete)

1 tubo de
armazenamento

ONDE RETIRO O KIT E
DEVOLVO A AMOSTRA COLETADA?
No laboratório da GoGenetic, no Tecnoparque, Rua
Imaculada Conceição, 1430, térreo.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: covid19@gogenetic.com.br
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Preencha o formulário online
com seus dados pessoais e o
código que consta na etiqueta
do seu kit de coleta

Vista as luvas de procedimento.
Retire o cotonete de dentro da
embalagem e mantenha-o em
mãos para não encostar sua ponta
em nenhuma superfície, evitando
contaminação

Acesse o formulário por meio do QR Code ou pelo link
gogenetic.com.br/covid19
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Descarte o tubo que acompanha o
cotonete, que contém o líquido
amarelo.
Não utilizaremos este tubo.

Insira o cotonete em uma
narina diretamente para trás
(não para cima) e
horizontalmente para a
nasofaringe, conforme imagem
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Gire o cotonete 5 vezes e mantenha-o
no lugar por 10 segundos para coletar
o material da amostra e repita o
processo na outra narina

Corte

Insira o cotonete no pequeno
frasco que contém 0,3 ml e corte
parte da haste do cotonete com a
tesoura previamente limpa com
água e sabão ou álcool em gel 70%
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Feche o tubo e coloque dentro do
pacote plástico pequeno (com
friso verde)

Coloque este pacote com a amostra
coletada dentro do pacote maior
(friso vermelho) e imediatamente
coloque-o dentro do isopor com
gelo gel para transportar ao local
que fará as análises.

IMPORTANTE
- É possível armazenar temporariamente a amostra no congelador (freezer) até que se tenha o isopor
com gelo gel para transporte.
- EM CASO DE COLETA DE AMOSTRA DE MAIS DE UMA PESSOA, DEVE-SE TROCAR AS LUVAS ENTRE
CADA AMOSTRAGEM E UTILIZAR MÁSCARA

