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MINTA CSOMAGOLÁSI 

UTASÍTÁS 

            verzió: 01. 

Az alábbi leírás az új koronavírus okozta megbetegedés (COVID-19) (gyanúja) miatti helyszíni 

mintavétel kivitelezésének és szállításának szabályait tartalmazza. 

  

A mintavételhez szükséges eszközök  

• 1 db mintavevő csomag, melynek tartalma  

o 1 db vonalkódsorozat 6 db egyforma vonalkóddal o 1 db 

másodlagos cső  

o 1 db kis méretű tasak, melynek tartalma  

 1 db elsődleges kémcső VTM-mel  

 1 db mintavételi pálca  

 2 db papírvatta (12x12 cm)  

• veszélyes hulladéktároló zsák  

• higiénés kézfertőtlenítő  

• tartalék egyszerhasználatos védőkesztyű  

• beküldő lap  

 

Vizsgálati anyag: Felső légúti váladék, mely hámsejteket tartalmaz   

A mintavétel helye: orr- és/vagy garat nyálkahártyája. Az elülső orrkagyló nem alkalmas anatómiai 

lokalizáció a minta gyűjtésére.  

Mintavevő eszközök (biztosítva a csomagban):   

1. Mintavételi pálca: a pálca fejének anyaga csakis szintetikus műszál lehet, pamut vattapálca 

nem alkalmas a mintavételre! Alginát tartalmú, ill. fanyelű pálca mintavételre nem 

alkalmas!   

Orrból történő mintavétel: Greiner-Bio: Steril, száraz, nasopharyngealis mintavevő, pálca 

151 mm., 80 mm-nél törésponttal; cikkszám: 4800357  

2. Speciális vírus transzport médium (összetétele: PBS oldat) szükséges a minta tárolásához  

Elsődleges cső a mintavételhez, PBS oldattal: Greiner-Bio: VACUETTE®  2ml Virus VST cső 

13x100 piros kupak, fehér gyűrűvel  
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Másodlagos cső: Greiner-Bio: PP cső, 5 ml, beosztással, félgömb aljú, áttetsző, 12 x 75 mm, 

kétállású ventilációs kupakkal, steril.  

Mintavétel:   

• A mintavételhez a frissen kibontott, száraz, szintetikus fejű mintavevő pálca használandó. 

A pálcát NEM szabad a mintavétel előtt belemártani a VTM-oldatba.   

• A steril mintavevő vattapálca segítségével nyálkahártya-törletet veszünk a felső garat 

ívekről vagy az orrnyálkahártya felszínéről veszünk törletet az orrsövénnyel ellentétes 

oldalon, rotáló mozgást végezve.  

• Ezután a pálcát belemossuk a vírus transzport médiumba körülbelül 10 másodpercig tartó 

forgó mozdulattal. A pálcát fejét törje bele a VTM-oldatba oly módon, hogy a letört nyél 

teteje a kémcső pereme alatt legyen kb. 1 cm-rel. FONTOS, hogy egy mintavételi csőbe 

csak egy pálca kerülhet, több pálca belehelyezése megakadályozhatja a minta 

automatizált feldolgozását.  

Mintacsomagolás:  

A levett mintát tartalmazó csőre a biztosított 6 db vonalkódból 1 darabot rá kell ragasztani az ábrán 

látható módon. Kiemelten kell figyelni a vonalkód megfelelő pozícionálására (kémcső aljától való 

távolság, egyenes, gyűrődés mentes ragasztás).   

 

Ezután bele kell tekerni a mellékelt papírvattába, majd belehelyezni a kicsi simítózáras zacskóba, 

melyet le kell zárni. A kicsi tasakra, a beküldő lapra és a másodlagos csőre is kerüljön egy-egy, a 

mintavételi csőre ragasztottal azonos vonalkódozott címke.   
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A másodlagos cső címkézése:  

 

A nagyobb méretű jól zárható zacskóba helyezzük a mintavételi csövet tartalmazó felcímkézett 

kicsi tasakot, a felcímkézett beküldő lapot, a felcímkézett másodlagos csövet és a megmaradt 2 

db címkét tartalmazó címkeívet.  

A nagy tasakokat ezek után (benne a kisebb tasakkal és a másodlagos kémcsővel) lezárva el kell 

juttatni az OVSZ Regionális Központjába. 

 A koronavírussal fertőzött vagy fertőzésgyanús betegek mintáit jelölni kell, szállításukra és 

csomagolásukra az ADR szabályai vonatkoznak. Az ADR „A” melléklete 4.1.4.1. pontja alapján az 

UN 3373 tételhez sorolt anyagokat – így a „B” kategóriájú biológiai anyagokat is – a P650 

Csomagolási utasításban előírtak szerint kötelező szállítani.   

A fentiek alapján a csomagolásnak legalább három részből kell állnia:   

• elsődleges tartály (kémcső)  

• másodlagos csomagolás (simítózáras tasak)  

• külső csomagolás (szállító doboz)  

A másodlagos és a külső csomagolás közül az egyiknek merev falúnak kell lennie. Az elsődleges 

tartály(ok) és a másodlagos csomagolás közé nedvszívó anyagot kell helyezni.    
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Mintatárolás és mintaszállítás:  

A mintát a tárolás és szállítás során +2–8 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni.   

A minták védelme érdekében ügyelni kell, hogy   

• a mintavételi edényzetről a címke ne essen le   

• jól záródjon az edény   

• megfelelően legyen tárolva szállítás végéig (+2–8 °C)   

 

 

 

 

 


