SALIVA
COVID 19
TEST
ANTIGENNÍ TEST ZE SLIN
• nejpohodlnější antigenní test pro odběr vzorku na trhu
• analýza vzorku v rozmezí 15-20 minut
• schopnost analyzovat vzorky i s novou mutací COVID 19
• sensitivita 95,10 % - specificita 100 %
Ideální pro firmy pro opakované používání - včasně zamezí šíření nemoci.
Pomáhá snížit náklady na nemocenskou či výpadky provozu.
Při odběru nehrozí žádné poranění nosní sliznice neopatrným odběrem.
Odběr je zcela bezbolestný a bez nepříjemných pocitů.

certifikace
a doporučení

EU CE Certifikace
BfARM: AT 527/20

NÁVOD NA 2. STRANĚ

Vzhledem ke snadné manipulaci s testováním ze slin, je tento test vhodný i pro starší osoby,
osoby trpící psychickými problémy apod. Zároveň je tento druh testování vhodný i pro děti.

EMERGENCY
USE AUTHORIZATION

test osvobozen od DPH / 1 balení = 20 testů

Objednávejte

WHO
EMERGENCY USE LISTING

ANTIGENNÍ TEST ZE SLIN
• nejpohodlnější antigenní test pro odběr vzorku na trhu
• analýza vzorku v rozmezí 15-20 minut
• schopnost analyzovat vzorky i s novou mutací COVID 19
• sensitivita 95,10 % - specificita 100 %
SADA PO VYBALENÍ
víčko

A testovací kazeta
vybalená / zabalená

B sáček
na odběr vzorku

C roztok pufr
(Buffer)

D pipeta

E extrakční
zkumavka
F víčko

NÁVOD K POUŽITÍ
Testovací sada musí mít před testováním pokojovou teplotu 15-300C. Před testováním si umyjte / vydezinfikujte ruce.
1) Odeberte dostatečný objem slin do přiloženého sáčku (A)
2) Pipetou (D) naberte /sliny ze sáčku (A) a 3 kapky odkápněte do extrakční zkumavky (E)
3) Lahvičku s roztokem (C) odšroubujte a celý obsah vylijte do extrakční zkumavky (E)
4) Extrakční zkumavku (E) s obsahem slin a roztoku uzavřete víčkem (F) a důkladně promíchejte protřepáním (zkumavku (E) lze i promačkat)
5) Vyjměte testovací kazetu (A) z foliového sáčku, položte na čistý a rovný povrch. Tělo extrakční zkumavky (E) lehce stlačte
a do kulaté jamky ve spodní části značené „S” kápněte 3 kapky zpracovaného vzorku (sliny+roztok). Výsledky jsou za 15-20 minut.
Výsledek po 20 minutách je dále neplatný.
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Kontaktujte lékaře. Udržujte si
rozestup, použijte ochranu nosu a úst.

• Chraňte před mrazem
• Testovací kazeta by měla být použita do 1 hodiny od vyjmutí z hliníkové fólie. Chraňte ji před slunečním zářením, vlhkostí a teplem
• Vzorek odeberte nejlépe ráno po probuzení. Pokud později tak 1 hodinu před odběrem vzorku nejezte, nepijte a nekuřte.
• Sadu nepoužívejte po uplynutí data spotřeby. Použitou testovací kartu znovu nepoužívejte.
• Negativní výsledek může nastat, pokud je přítomen virus SARS-CoV-2 ve vzorku pod citlivostí soupravy.
• Nedostatečný nebo neodborný odběr vzorku, špatné skladování a přeprava mohou vést k nesprávným výsledkům testu.
• Neplatné výsledky mohou nastat, pokud se na testovací kartu přidá nedostatečný objem extrakčního činidla (roztoku).
Aby byl zajištěn dostatečný objem, podržte lahvičku ve svislé poloze a kapky přidávejte pomalu.
• Použitý test je klasifikován jako biologický odpad. Nevyhazujte do směsného. Postupujte dle odpadového hospodářství
Kupující potvrzuje, že testy budou prováděny pouze pro komerční a lékařské účely a výrobky budou předány příslušnému zdravotnickému personálu.

