
5 Illessze a cső hegyét az 
extrakciós cső felső részére. 6 Tartsa az extrakciós csövet 

függőleges helyzetben, 
nyomja össze a cső falát, és 
tegyen 3 cseppet az oldatból 
a kazetta mintavételi üregébe. 
Kerülje a buborék képződést 
cseppentéskor.

7 Olvassa le az eredményt 15 
percnél. 20 perc elteltével 

ne olvassa le.
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A teszt elvégzése előtt olvassa el a használati utasítást.

3 Helyezze a tampont az 
extrakciós csőbe.Forgassa 

a tampont 10–15 másodpercig, 
miközben azt az extrakciós cső 
falához szorítja. Forgatás közben 
nyomja össze a csövet kézzel.

2 Távolítsa el a fóliafedelet 
az extrakciós puffercsőről. 

Ügyeljen arra, hogy a folyadék 
ne folyjon ki.

1 Alkalmazható mintatípus 
az orrból tamponnal vett 

minta. Helyezzen egy steril 
mintavételi tampont az egyik 
orrlyukba 2cm-nél rövidebb 
távolságra (amíg az orrsövény 
ellenállásába nem ütközik). 
Forgassa meg a tampont 5x–10x 
az orr belső falán. Ugyanezt a 
tampont használva ismételje 
meg a műveletet a másik 
orrlyukban is.

4 Távolítsa el úgy a 
tampont, hogy a cső 

összenyomásával a tampon 
fejét közrefogja, hogy a folyadék 
kiváljon a tamponból.

×3

15-20

10–15 s.×5–10
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Óvintézkedések
• A vizsgálat előtt hagyja a tesztkazettát, a mintát és a puffert szobahőmérsékletűre melegedni.
• Az alufóliatasak felbontása után a tesztkazettát a lehető leghamarabb, 1 órán belül fel kell használni. 
 
Minta tárolása
• Ha az orrból vett minta azonnali vizsgálata nem lehetséges, a tampont steril műanyag csőben 2-8°C-on 24 óráig tárolhatja.
• A minta kivonat szobahőmérsékleten 2 órán át, 2-8 °C-on 24 óráig stabil.

Az eredmény értelmezése A SARS-CoV-2 antigén  
költséghatékony és gyors  
kimutatása orrból vett  
mintákból

Kitűnő teljesítmény 
• Az minta ralatív érzékenysége a PCR-hez 

képest 93,5 % és a specificitása 99,3 %

Könnyedén használható
• Orrból vett minta vizsgálatára alkalmas
• Csupán néhány lépés a mintavételtől 

az eredményig
• A készletben megtalálható az összes szükség-

es reagens, beleértve a tamponokat is
• Szobahőmérsékleten tárolandó (2–30°C)

Kizárólag professzionális in vitro diagnosztikai felhasználásra

Negatív eredmény 
Csak a kontroll régióban (C) van piros vonal, és a 
teszt régióban (T) nincs piros vonal.
Ez azt jelenti, hogy nincs koronavírus (SARS-CoV-2) 
antigén a mintában, vagy a koronavírus (SARS-
CoV-2) antigén szintje a kimutatási határ alatt van.

Pozitív eredmény
A kontrollterületen (C) és a tesztterületen (T) 
piros vonal jelenik meg. Ez azt jelzi, hogy a minta 
koronavírus (SARS-CoV-2) antigéneket tartalmaz a 
tesztkészlet kimutatási határa felett.
A vizsgálati területen minden látható vonal 
pozitívnak tekintendő.

Érvénytelen eredmény
Nem jelenik meg piros vonal a tesztterületen 
(C), jelezve a hibát. Ennek oka lehet, hogy a  
művelet nem megfelelően lett elvégezve, vagy a 
tesztkazetta működése nem megfelelő. Végezzen 
új tesztet új komponensekkel.
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