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Якщо недоступний - 
хірургічна маска
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окуляри Лицевий 

щиток

НЕОБХІДНІ ЗІЗ АНАТОМІЧНІ УТВОРЕННЯ

•
•

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАБОРУ 
НАЗОФАРИНГЕАЛЬНОГО   (НФ) ЗРАЗКА

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ: 
• Переконайтесь в тому, що медичний персонал використовує  при забиранні мазків рекомендовані засоби індивідуальногозахисту (ЗІЗ). Вони 

включають в себе: рукавички, халат, засіб для захисту очей (щиток для захисту обличчя, або окуляри), та респіратор типу N-95, або більш 
високого рівня (за відсутності респіратора використовуйте хірургічну маску).

• Після кожного пацієнта рукавички слід міняти; зніміть використану пару згідно з інструкціями, і викиньте її до контейнера для біологічно 
небезпечних відходів.

НФ ТАМПОН ПРАВИЛЬНЕ                НЕПРАВИЛЬНЕ

Додаткові інформаційні матеріали можна знайти за посиланням: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html 

Респіратор 
N-95

Перегородка

Середня носова 
раковина

Нижня носова 
раковина

Тверде 
піднебіння

Носоглотка

РОЗМІЩЕННЯ 
ТАМПОНА



Процедура забору назофарингеального (НФ) мазка

КРОК 1
Нахиліть голову пацієнта  
назад на 70 градусів. 
Повільно та обережно 
введіть тампон з міні-
наконечником та гнучким 
стержнем до ніздрі пацієнта 
паралельно піднебінню, 
доки не відчуєте опір.

Відстань повинна бути 
еквівалентною відстані від 
носа до вуха пацієнта, що є 
ознакою контакту з задньою 
стінкою носоглотки.

КРОК 2
Обережно потріть та 
покрутіть тампон, лишивши 
його на місці на кілька
секунд для всмоктування 
виділень.

Якщо забирання зразка з 
однієї ніздрі утруднене 
через викривлену носову 
перегородку пацієнта, або 
через закладений ніс, 
здійсніть забирання зразка 
з іншої ніздрі з допомогою 
того самого тампону.

КРОК 3
Обережно, при цьому 
обертаючи його, вийміть 
тампон з ніздрі пацієнта.

Зразки можна забирати з 
обох ніздрів, однак, це 
зовсім не обов’язково, 
якщо тампон, що має міні-
наконенчик, вже 
достатньо насичений 
рідиною з першої ніздрі.

КРОК 4
Розмістіть тампон кінчиком 
вперед у транспортній 
пробірці. 

Після того, як наконечник 
сягне дна, зламайте ручку 
тампону, зігнувши ручку 
вперед та назад у визначе-
ному місці, або обріжте її 
стерильними ножицями.

Тампон має вільно 
розміщуватися у пробірці, 
щоб кришка могла бути 
закрита без проблем.

Додаткові інформаційні матеріали можна знайти за посиланням: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html 


