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Wirus SARS-CoV-2 może dawać różnorodne objawy u osób zakażonych. Możliwy jest bezobjawowy 
lub skąpoobjawowy przebieg choroby, a w pewnych przypadkach może wystąpić konieczność 

hospitalizacji. Objawy, które najczęściej pojawiają się w wyniku zakażenia to: gorączka, zmęczenie  
i suchy kaszel. Rzadziej występują: bóle mięśni, gardła, głowy, zapalenie spojówek, wysypka skórna 
czy utrata smaku albo węchu. Wskazaniem do wykonania badania są objawy infekcji lub kontakt   
z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2.  

 

Na 2-3 godziny przed wymazem: 

 zrezygnuj ze spożywania posiłków  

 nie myj zębów, nie płucz jamy ustnej specjalnymi preparatami 

 nie pal papierosów 

 nie żuj gumy lub tabletek (np. na gardło) 

 nie używaj kropli, maści, aerozoli do nosa, nie rób inhalacji, nie płucz zatok, nie 

przyjmuj syropów na kaszel (nawet ziołowych) 

Bezpośrednio przed wymazem: 

 jeśli masz ruchomą protezę - wyjmij ją 

 nie wydmuchuj nosa 

 jeśli przyjmujesz na stałe leki (np. na schorzenia przewlekle) – zażyj je zgodnie 

z harmonogramem 

W przypadku pobrania wymazu od dzieci: 

 powiadom dziecko o tym jak będzie wyglądało badanie (wytłumacz dziecku jak 

będzie ubrany personel, co będzie robił) 

 zapewnij dziecku komfort psychiczny (w trakcie pobrania możesz trzymać dziecko za rękę 

lub wręczyć pluszaka) 

 powiadom personel medyczny o szczególnych potrzebach dziecka (jeśli Twoje 

dziecko jest nadwrażliwe na dotyk lub denerwuje się podczas badań medycznych, warto wcześniej 

poinformować o tym personel) 

 dziecku może się udzielić również Twój stres, dlatego przed badaniem spróbuj 

uspokoić się by zminimalizować również niepokój dziecka 

Oprócz tego wybierając się na badanie: 

 zabierz dokument ze zdjęciem i numer PESEL 

 noś maseczkę, przestrzegaj zasad higieny i dystansu społecznego 

 jeśli to możliwe unikaj środków transportu zbiorowego 

Pamiętaj o konieczności kontaktu z lekarzem i poinformowaniu go o stanie swojego zdrowia. 

Stosuj się do wskazówek udzielonych przez lekarza. 

Jak przygotować się 

 do badania? 
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