Stručný návod

Biosynex
COVID-19 Ag BSS rychlý test
×6
Čekejte
1 minutu.

1

Vložte výtěrový tampón
vodorovně do nosní
dírky a dosáhněte povrchu
zadního nosohltanu.
Vytřete povrch. Tampónem
několikrát otočte. Vyjměte.

2

Do extrakční zkumavky
přidejte 0,3 ml
(10 kapek) extrakčního pufru.

3

Vložte tampón
do pufru v extrakční
zkumavce a minimálně
6x jím otočte a současně
ho mačkejte proti stěně
extrakční zkumavky. Tampón
ponechte ve zkumavce
1 minutu.

15-20

S

×4

5

Nasaďte kapátko
na extrakční zkumavku.

6

Stisknutím extrakční
zkumavky nakapejte
4 kapky testovaného vzorku
do okénka kazety (S).

4

Při vyjímání tampónu
současně stlačujte
stěny zkumavky, abyste
odstranili tekutinu
z tampónu. Výtěrový tampón
likvidujte podle místních
pokynů.

Před provedením
testu si prosím
přečtěte návod
k použití.

S

7

Po 15 minutách
přečtěte výsledek.
Po 20. minutě již výsledek
neinterpretujte.
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Biosynex
COVID-19 Ag BSS rychlý test
Interpretace výsledků
Pozitivní výsledek
Přítomnost dvou proužků – kontrolní linie
(C) a testovací linie (T) – v okně výsledků
znamená pozitivní výsledek.

Nákladově efektivní a rychlá
detekce antigenu SARS-2
ze vzorků z nosohltanu
Rychlost
• Výsledky do 15 minut
Vysoká přesnost
• V porovnání s PCR relativní citlivost 96%
a specificita 100%

Negativní výsledek
Přítomnost pouze proužku kontrolní linie (C)
v okně výsledků znamená negativní výsledek.

Snadná použitelnost
• Pouze pár kroků od odběru k výsledku
• Všechny požadované reagencie jsou součástí
soupravy včetně potřebných výtěrových
tampónů
• Skladování při pokojové teplotě (2–30°C)

Neplatný výsledek
Pokud v okně výsledků po provedení testu
není kontrolní proužek (C) vidět, výsledek je
vyhodnocen jako neplatný. Možnou příčinou
neplatného výsledku je nedodržení správného
doporučeného postupu nebo používání testu
po uplynutí doby použitelnosti. Je doporučeno
vzorek znovu stanovit s použitím nového testu.

Varování
• Pro transport nebo skladování nevracejte nikdy
výtěrový tampón zpět do původního papírového
obalu.
• Před provedením testu vytemperujte kazetu,
testovaný vzorek a pufr na pokojovou teplotu
(15–30°C).
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Pouze pro profesionální použití in vitro.
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