
pozitivní     negativní      neplatný

3 kapky

5 cyklů
3 kapky

a) Před odběrem ústní tekutiny uvolněte tváře a jemně je promasírujte prsty 
po dobu 15-30 vteřin. Abyste získali větší množství ústní tekutiny, přiložte 
jazyk na horní patro.
b) Do odběrového sáčku jemně vyplivněte ústní tekutinu. Vzorek je nyní 
připraven ke zpracování.

a) Odšroubujte extrakční tubu.
b) Držte kapátko svisle a odsajte ústní tekutinu z odběrového sáčku.
c) Přeneste 3 kapky odebrané ústní tekutiny do extrakční tuby. *Zbývající vzorek vraťte zpět 
do odběrového pytlíku. Ujistěte se, že je kapátko zcela prázdné před učiněním kroku 2d).
d) Stejným kapátkem promíchejte kapalinu v extrakční tubě tak, že ji alespoň 5x odsajete a zase 
vymáčknete zpět. Dejte pozor, abyste po posledním cyklu vyprázdnili všechnu tekutinu z kapátka 
zpět do extrakční tubzpět do extrakční tuby.
e) Zašroubujte extrakční tubu. Protřepáním zajistěte důkladné promíchání orální tekutiny s pufrem.
f) Vzorek by měl být použit do 5ti minut a neměl by být skladován.

a) Roztrhněte foliový sáček, vyjměte testovací kazetu a položte jí na čistý, vodorovný povrch.
b) (Volitelné) U každého testovaného vzorku nebo kontroly označte testovací pomůcku a extrakční tubu.
c) Sejměte víčko z extrakční tuby.
d) Drážkovanou část tuby stiskněte a uvolněte do jamky pro vzorek tři (3) kapky zpracovávaného vzorku.
e) Výsledky odečtěte za 15-20 minut. Neodečítejte je po více než 20 minutách.e) Výsledky odečtěte za 15-20 minut. Neodečítejte je po více než 20 minutách.

- ZE SLIN

Antigen SARS-CoV-2 se všeobecně detekuje v horních cestách dýchacích při probíhající infekci. 
Ve vzorcích slin se nachází výrazně méně antigenu než ve vzorcích z výtěru nosu. Prosím, držte 
se následujících kroků při odběru.

Upozornění
Odebrané vzorky musí být čerstvé.
Odeberte vzorky co nejdříve po nástupu příznaků.
Vzorky bezodkladně otestujte.
Nejlepší je odebrat vzorek po probuzení brzy ráno.
Po dobu 1 hodiny před odběrem vzorku nejezte ani nepijte.
Kroky 2d) a 2f) mohou zvýšit přesnost výsledku testu.

Odběr vzorku, manipulace a testování

1) Odběr vzorku ze slin

2) Manipulace se vzorkem

3) Interpretace výsledků

POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ TESTU


