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Vyplněný štítek 
nalepte na zkumavku.

Zabalenou zkumavku 
zanechte kuýrovi na předem 
určenem místě. Kurýr ji 
převezme bezkontaktně. 

Fixou na štítek vyplňte jméno, 
tel. číslo a devítimístný kód 
z e-žádanky (ve formátu 
GHCXXXXXXXXX).

Nejdříve vyplňte elektronickou žádanku
na webu lab-chromozoom.cz

Po úspěšné registraci v SMS/e-mailu obdržíte 
devítimístný kód (ve formátu GHCXXXXXXXXX).

Odměrka  
na vodu

EN

Před odběrem alespoň 
hodinu nejezte, nepijte 
sycené nebo slazené 
nápoje a neprovádějte 
hygienu úst.

Prášek ve zkumavce 
je určen ke stabilizaci, 
nevysypávejte ho a 
nekonzumujte!

NÁVOD PRO SAMOODBĚR VZORKU

1

Vykloktaný obsah úst 
vyplivněte zpět do odměrky. 

Do odměrky napusťte 
5 ml vody.

Obsah odměrky opatrně 
přelijte do zkumavky. 

Vodu z odměrky kloktejte 
20 až 30 vteřin.2 4

5 6

8 9

20 - 30 s

Zkumavku společně s absorbční 
vložkou nejdříve vložte do 
průhledného a následně do 
černého sáčku.

10 Výsledek obdržíte do 
druhého dne formou SMS 
a e-mailu.

www.chromozoom.cz
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pro detekci SARS-CoV-2 metodou RT-PCR

Vážený zákazníku, upozorňujeme, 
že kurýr čeká maximálně 10 minut.

Zhluboka se nadechněte a 
zakašlejte.   3 Pokud omylem polknete, 

postup opakujte od bodu č. 2

Ve zkumavce je 
stabilizační prášek, 
který nesmíte vysypat. 

Zkumavku pečlivě uzavřete 
a potřepejte.7

Bez kódu nemůže být 
vzorek vyhodnocen!

Nevkládejte zpět do krabičky!

Permanentní
fix

2 plastové 
sáčky

Absorbní
vložka

Zkumavka  
s práškem
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Stick the filled-out label 
onto the collection tube.

Leave the packaged tube in 
a predesignated place for 
the courier. The courier will 
pick it up contactlessly.

With a marker pen, fill in the 
name, phone number and 9-digit 
code from the electronic
application form (in the format 
GHCXXXXXXXXX).

First of all, fill in the electronic application form 
at lab-chromozoom.cz

After successful registration, you will receive a 9-digit 
code (in the format GHCXXXXXXXXX) by SMS / e-mail.

Measuring 
cup

CZ

Do not eat, drink carbonated 
drinks, or perform oral 
hygiene for at least one hour 
before the collection 
of the sample.

The powder in the 
collection tube is needed for 
stabilization. Do not spill it 
out or consume it!

INSTRUCTIONS FOR SELF-COLLECTION

1

Spit the gargled contents 
back into the measuring cup.

Put 5 ml of water into the 
measuring cup.

Carefully pour the contents 
of the measuring cup into the 
collection tube. 

Gargle the water 
for 20 – 30 seconds.2 4

5 6

8 9

20 - 30 s

First place the tube, together 
with the absorbent pad, into 
the transparent bag, and then
into the black zip bag.

10 You will receive the 
results by the next day
via SMS and via e-mail.

www.chromozoom.cz
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11

for SARS-CoV-2 detection with RT-PCR

Dear customer, please note that the 
courier will wait a maximum of 10 minutes.

Take a deep breath 
and cough.3 If you accidentally swallow, repeat 

the procedure from the 2nd step.

Do not spill out or
consume the powder 
inside of the tube.

Close the tube very 
carefully and shake it.7

The sample cannot be 
evaluated without the code!

Do not put back in the box!
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plastic bags
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