
Útmutató a COVID PCR 
minták vételére  

 
COVID PCR minták 

csomagolása, postázása 

Összeállították: a Debreceni Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézet  
Virológiai Részlegének munkatársai 2020.május 25. 
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Minta típusa Transzport medium Szállítási körülmények  

nasopharyngealis 

tampon 

vírus transzport 

medium (VTM) ≤ 4 napon belül,  2-8 °C -on 

naso- és 

oropharyngealis 

tampon 

vírus transzport 

medium (VTM) ≤ 4 napon belül,  2-8 °C -on 

tracheaváladék nem szükséges a mintavétel napján,  2-8 °C -on 

bronchoalveolaris 

lavage nem szükséges a mintavétel napján,  2-8 °C -on 
 

Feldolgozható minták 
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DOI:  

10.1016/j.vaccine.2013.08.062 

https://www.moh.gov.sa/en/Documents/Guidelines%20for%20MERS-

CoV%20Sampling%20Packaging%20and%20Shipment.pdf 

http://www.medicoswab.com/use-nasopharyngealnp-sample-collection-flocked-swab-flu/ 

• A minta vétele frissen kibontott, száraz 
vattapálcával történik a megfelelő 
anatómiai helyről.  

• A vattapálcát TILOS a mintavétel előtt 
belemártani a vírus transzport oldatba.  

• A mintavétel után a pálcát 10 másodpercig 
tartó forgó mozdulattal bele kell mosni a 
vírus transzport médiumba.  

• A pálcát TILOS a mintavételi csőben 
hagyni.  

• A vattapálcákat a helyi szabályozásoknak 
megfelelően veszélyes hulladékként kell 
kezelni.  

• A csövön lévő etikett címkét olvashatóan 
kell kitölteni az azonosítás érdekében. 

Nasopharyngealis mintavétel:  
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https://www.researchgate.net/deref/http:/dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2013.08.062?_sg[0]=OmuuWpAppsN3H9Yk1XSqN_mK7u0g_cxPS2iv2aCkokzMYvBfZPyUI8PVBEeliH5gMsxqeIlillRk1BPQxb-xxZr8LA.z1KdH5bcCFWi2N4p_9c14rKWZ3yGKH5T0G9SwReRIZzwxQ1sY5hKdrLnm-1SmobEH0-1mp00bLJ7iPYPd3xfDg


• A minta vétele frissen kibontott, száraz 
vattapálcákkal történik a felső garatívről. 

• A vattapálcát TILOS a mintavétel előtt 
belemártani a vírus transzport oldatba. 

• A mintavétel után a pálcát 10 másodpercig 
tartó forgó mozdulattal bele kell mosni 
ugyanabba a vírus transzport médiumba, 
amelybe a nasopharyngealis mintát. 

•  A pálcát TILOS a mintavételi csőben 
hagyni. 

•  A vattapálcát a helyi szabályozásoknak 
megfelelően veszélyes hulladékként kell 
kezelni.  

• A csövön lévő etikett címkét olvashatóan 
kell kitölteni az azonosítás érdekében. 

https://blog.puritanmedproducts.com/how-to-collect-a-throat-

swab-specimen 

Oropharyngealis minta vétele: 
A vírus kimutathatóságának valószínűsége a nasopharyngealis mintával 
szemben az oropharyngealis mintából kisebb 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32315809/), ezért csak oropharyngealis 
mintavétel nem javasolt. A pálcát a nasopharyngealis mintával azonos 
transzport mediumba kell belemosni!  
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32315809/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32315809/


Bronchoalveolaris lavage (BAL) minta:  
• a megfelelő módon nyert mintát jól 

zárható, csavaros kupakkal ellátott, 
steril mintavételi tartályban kell a 
laboratóriumba küldeni.  

•  csövön lévő etikett címkét 
olvashatóan kell kitölteni az 
azonosítás érdekében 

Tracheaváladék:  
• a megfelelő módon nyert tracheaváladékot jól 

zárható, csavaros kupakkal ellátott, steril 
mintavételi tartályban kell a laboratóriumba 
küldeni 

• a csövön lévő etikett címkét olvashatóan kell 
kitölteni az azonosítás érdekében 

https://www.slideshare.net 
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A COVID PCR mintacsomag összeállítása 

1 

A kitöltött kérőlapot 
hajtsa úgy, hogy a 
beteg adatai 
olvashatóak legyenek, 
majd tegye átlátszó, 
simítózáras zacskóba 
(120 x 170 mm). 

A beteg adataival ellátott 
mintavételi csövet tegye egy 
másik,  átlátszó, simítózáras 
zacskóba (120 x 170 mm). 

2 

Tegye a kérőlapot  és a 
mintát tartalmazó 
zacskókat egy harmadik, 
simítózáras, átlátszó 
zacskóba (legalább 150 x 
200 mm). 

3 
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2 1 

3 4 5 

Csavarja föl a tasakot és rögzítse gumigyűrűvel ( a két 
végén is lehet). A tasakra írja rá, hogy COVID PCR. 

Tegye az automata kapszulába úgy, 
hogy ne szoruljon a csomag benne. 

Zárja be a kapszulát, ügyelve arra, 
hogy ne csípje be a tasak végét.  

Helyezze az automata kapszulát az 
indító helyre (magától indul, nem kell 
beírni a célállomás számát) 

A mintacsomago(ka)t helyezze fehér PE 
légpárnás tasakba.  

A COVID PCR mintacsomag beküldése csőpostával 
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Mintacsomag beküldése eljáróval 

+ + 

A mintacsomago(ka)t 2-8 °C -on kell szállítani az Orvosi 
Mikrobiológia által előírt, elektronikusan előre kitöltött,Átadás-
átvételi jegyzőkönyvvel együtt. 
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Fertőzésveszélyes csomag 

A mintavételi csövet 
nem zárták be, a minta 
kifolyt a zacskóba.  

A minta kifolyása vizuálisan nem 
állapítható meg. 

Folyadék látható a zacskóban 
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Helytelenül összeállított mintacsomag 

Hiba: nincs kérőlap Hiba: nincs kérőlap, Átadás-átvételi 
jegyzőkönyv nem készülhet, mert a 
minta nem azonosítható kibontás nélkül 

Hiba: Átadás-átvételi 
jegyzőkönyv nem készülhet, mert 
a minta nem azonosítható 
kibontás nélkül; a papír nem 
megfelelően hajtogatott, a 
zacskó nem látszik át 

Hiba: Átadás-átvételi jegyzőkönyv nem 
készülhet, mert a minta nem azonosítható 
kibontás nélkül; a mintán lévő adatok nem 
látszanak; kibontás körülményes 

Hiba: több minta egy 
csomagban 
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