
INSTRUÇÕES DE PREPARO, COLETA 
E ENVIO PARA TESTE DE COVID-19

PARTE 1 - ANTES DA COLETA

Conteúdo do Kit

1 Tubo tipo Falcon 50 mL;
1 Etiqueta para identificação do tubo com código de barras;
1 Saquinho plástico tipo Zip Lock para armazenar o tubo;
1 Envelope com aba adesiva para retorno da amostra.

Instruções Prévias

Realize o cadastro do exame antes de realizar a coleta;
As coletas realizadas devem ser armazenadas em temperatura ambiente e enviadas, preferencial-
mente, no mesmo dia da coleta. Quanto mais fresca a amostra, melhor será a qualidade para o teste;
O tubo não pode ser reaproveitado em hipótese alguma;

Obs: Para empresas e instituições, as coletas devem ser enviadas em lotes (consulte o ponto de 
contato na sua empresa responsável pela logística do teste).

Cadastro de Exame

Em um computador ou celular, acesse o Sistema Paciente em: paciente.mendelics.com.br/login 
Realize o acesso com seu login e senha;

Caso não tenha recebido um e-mail para cadastrar sua senha previamente, verifique com o responsável pelos cadastros 
dos colaboradores em sua empresa.

Clique em Criar teste de Covid;
Preencha o código de barras de sua etiqueta no campo especificado;
Para prosseguir, leia o Termo de Consentimento e aceite;
Clique em Criar teste de Covid;

Posteriormente, você receberá uma notificação por e-mail quando o resultado estiver pronto e poderá 
acessar o resultado no Sistema Paciente. 
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Feche o tubo de maneira segura a fim de que 
seu conteúdo não vaze e higienize as mãos 
novamente;

Envolva o tubo com papel absorvente (ex. 
toalha de papel, papel higiênico) e coloque-o 
dentro do saco plástico (Ziplock);

No envelope com aba adesiva, 
insira o saco plástico contendo 
a amostra coletada e lacre-o;

Higienize as mãos lavando com água e 
sabão de 40 a 60 segundos, conforme 
protocolo da ANVISA;

Clique aqui ou aponte a câmera 
do celular para o QR code ao 
lado para ver o Protocolo para 
Prática de Higiene das Mãos da 
ANVISA.

Abra a embalagem do tubo e cole a etiqueta 
com o código de barras;

Remova a tampa do tubo e cuspa 
repetidamente até preencher no 
mínimo 2 ml (aprox. metade da 
marcação de 5 ml) com líquido salivar, 
ignorando as bolhas;

INSTRUÇÕES DE PREPARO, COLETA 
E ENVIO PARA TESTE DE COVID-19

PARTE 2 - COLETA E ENVIO

Preparo

Escove os dentes;
Após escovação, fique em jejum completo (sem alimentos, bebidas e cigarro) por pelo menos 1 
(uma) hora;
Realize a coleta em seguida, seguindo as instruções;

Coleta

Envio de Amostras

Obs: Para empresas e instituições, solicitamos que este envelope seja armazenado junto com 
envelopes de outros pacientes em uma caixa de papelão para despacho em lote.

Em uma caixa identificada para envio de 
material biológico, insira todos os kits e 
despache para a Mendelics, preferencial-
mente, no mesmo dia da coleta. Quanto 
mais fresca a amostra, melhor será a 
qualidade para o teste.
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Empresa:
Endereço:
Bairro:
Cidade / Estado:

CEP: 

Responsável:
Telefone para contato:  (     ) 

IMPRIMA, PREENCHA E COLE NA MAIOR FACE LATERAL DA CAIXA

REMETENTE

DESTINATÁRIO

A/C LABORATÓRIO MENDELICS
Av. Braz Leme, 1631
Casa Verde
São Paulo - SP
CEP 02511-000
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SUBSTÂNCIA BIOLÓGICA
DA CATEGORIA B


