
O seu kit inclui:Antes de começar:

Instruções no local 

Kit de Recolha de Teste COVID-19 
Não Monitorizado

2

Antes de recolher a sua 
amostra, lave as suas mãos 
cuidadosamente durante 20 
segundos e seque-as bem.

1

Ative o seu kit online em  
color.com/covid/activate.
Precisa do seu código de barras único, que 
encontrará no seu tubo de recolha.

Aviso: A sua amostra não será testada 
se o kit não estiver ativado.

D- XX-XXXX- XXXXD- XX-XXXX- XXXX

Collection tubeSwab

Barcode
card

Biohazard 
bag

• A sua amostra deve ser deixada no 
ponto de recolha designado do seu 
teste no mesmo dia em que a recolher.  

• Certifique-se de que há uma recolha 
hoje. Verifique com o coletor do seu 
teste COVID-19 quais as amostras que 
serão aceites hoje. 

• Não perca a última recolha. Verifique 
com o coletor do seu teste COVID-19 a 
hora da última recolha.

Este kit de recolha caseiro só é autorizado pela duração da declaração de que 
há circunstâncias que a autorização do uso de emergência de diagnósticos in 
vitro para a deteção e/ou diagnóstico da COVID-19 da Secção 564(b)(1) da Lei, 21 
U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), a menos que a autorização seja cessada ou revogada.
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Retire a tampa do tubo 
de recolha.
Mantenha a tampa perto.

Ponha o esfregaço do tubo de 
recolha.
A ponta macia que entrou no seu nariz 
deverá entrar primeiro no tubo.

7

Leve o saco de perigo biológico 
para o ponto de recolha designado 
do seu teste.
O coletordoseutesteCOVID-19 mostrar-lhe-á 
onde depositar a sua amostra.

Nota: Se perder a hora da última recolha de 
hoje, peça ao coletor do seu teste COVID- 19 
umnovo kit.
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Empurre para fechar a tampa do tubo 
de recolha.
Está quase pronto! Assegure-se de que a parte 
superior está firmemente fechada.

Nota: Depois de fechar o tubo de recolha, lave as 
suas mãos cuidadosamente durante 20 segundos e 
seque-as bem.

9

Ponha o tubo de recolha no 
saco de perigo biológico.
Sele o saco fechado.

Abra a embalagem do esfregaço.
A começar pela ponta do puxador da 
embalagem do esfregaço, retire o suporte de 
papel. Puxe o esfregaço da sua embalagem 
pelo puxador.

Nota: Não toque na ponta macia com as suas 
mãos nem a deite sobre nenhuma superfície.
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Gire a ponta do esfregaço na outra 
narina, 3 vezes.
Repita o passo anterior na segunda narina, 
usando a mesma extremidade do esfregaço.

Nota: Deverá usar o mesmo esfreçado para 
as duas narinas.

6

Gire a ponta do esfregaço na 
primeira narina, 3 vezes.
Insira-o numa narina até que a ponta macia 
deixe de ser visível, cerca de 2,5 cm. Gire-o 
circularmente dentro da borda interna da sua 
narina pelo menos 3 vezes.

Nota: Não force mais o esfregaço.

5

Ativou o seu kit?

Lista de verificação antes 
de devolver o seu kit:

Recolheu uma amostra de 
ambas as narinas?

Perguntas?
Visite support.color.com ou contacte- nos em support@
color.com ou (844) 352-6567.

Visite color.com/sample-return para saber mais.
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SóParaUsoemRaioX,SóParaUsoIVD,SóParaAutorização DeUso Em Emergência.Estekit 
derecolha caseiro não foi aprovado e reconhecido pela FDA. Este kit de recolha 
caseiro foi autorizado pela FDA nos EUA.

Este kit de recolha caseiro foi autorizado só para recolha caseira e manutenção 
de espécimesnasais como ajudaàdeteção doácidonucleicodoSARS-CoV-2 e 
nãoparaquaisqueroutros vírusouagentes patogénicos.
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