HPA SK s.r.o.
Distribútor pre Slovenskú republiku

Katalógové číslo DNK-2105-1
Vyvinuté spoločne s Inštitútom Biológie
Patogénov , Čínska akadémia zdravotných vied
Registrovaná Diagnostická zdravotnícka pomôcka COVID-19 In Vitro
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COVID-19 TEST ZA 10 minút
1 Test, 20 Testov/balenie

Pohodlné a bezpečné testovanie

Dynamiker SARS-CoV-2 Ag Rýchlo Test (zo slín)
- Rýchly -Presný -Spoľahlivý

1 Účel použitia
Rýchlo test Dynamiker SARS-CoV-2 Ag (zo slín), laterálny test určený ku kvalitatívnej detekcii antigénu nukleokapsidového proteínu zo SARS-CoV-2
v slinách od osôb podozrivých z COVID-19.Určené pre použitie laickou verejnosťou pre samo testovanie.

2 Špecifikácia
Kvalitatívna dete kcia antigénu nukleokapsidového pro teínu z
Špecifikácia
Metóda
Vzorka

Použitie pre:

20 testov v balení / 1 test

SARS-CoV-2 v slinách od osôb podozrivých z COVID-19

Imunochromatografie koloidného zlata Skladovanie a preprava:
Nasofaryngeálný / orofaryngeálný / sliny

2-30 °C

Doba výsledku:

10 minút

3 Diagram použitia
1 Otvorte trubicu
extrakčnej nádoby.
Našrobujte lievik
pre odber zo slín na
trubicu nádoby.

3 Zložte lievik a potom riadne
uzavrite trubicu nádoby
modrým viečkom;
Skúmavku pretrepete tak,
Aby ste premiešali nádobu a
sliny.

2 Napľujte do lievika a
získajte obje m až p o rysku
1 ml (pufor + sliny).
1.0 mL

5 Položte testovaciu
kazetu
na rovný a čistý povrch;
pipetou pridajte 2 kvapky
vzorku zmesi slín.
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4 Pretrepte a
dobre premiešajte.
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6 Odčítajte a zaznamenajte
výsledky po 10 minútach
(nie dlhšie ako 20minút)
Po 20 minútach sa môžu
objaviť nesprávne výsledky
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4 Interpretácia výsledkov
Pozitívny
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Negatívny

Prítomnosť dvoch červených línií, testovacej línie (T) a kontrolnej línie (C), indikuje
prítomnosť antigénu nukleokapsidového proteínu SARS-CoV-2.
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Vzhľad jedinej kontrolnej línie (C), žiadna červená testovacia línia (T), indikuje

T

neprítomnosť antigénu nukleokapsidového proteínu SARS-CoV-2 vo vzorke.

Nezobrazuje sa žiadna červená kontrolná čiara (C). Neplatné výsledky môžu byť spôsobené

Neplatný
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nesprávnou obsluhou alebo stratou účinnosti testu z dôvodu kontaminácie. Test opakujte.
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