
8. Ak je váš test pozitívny, musíte okamžite kontaktovať miestny zdravotnícky úrad alebo lekára, aby vám dal 
ďalšiu diagnózu a liečbu. Je nevyhnutné, aby ste dodržiavali všetky miestne predpisy týkajúce sa 
samoizolácie.
9. Ak je výsledok testu negatívny, infekciu Covid-19 nemožno vylúčiť. Pokračujte v dodržiavaní všetkých 
platných sociálnych kontaktov a iných ochranných opatrení. Ak stále máte typické príznaky COVID-19, ako je 
horúčka, kašeľ, bolesti tela, únava, nádcha alebo hnačka, alebo ak ste mali priamy kontakt s ľuďmi s 
pozitívnym testom, musíte sa poradiť s lekárom, miestnymi zdravotníckymi úradmi, pre ďalšiu diagnostiku a 
liečbu informujte a dodržiavajte všetky pravidlá správania.

10. Test je určený na jednorazové použitie a potom sa musí náležite zlikvidovať.
11. Žiadna zo zložiek výrobku nie je jedlá a mal by byť uchovávaný mimo dosahu detí z dôvodu rizika 
prehltnutia malých častí.
12. Nedostatočný alebo nesprávny odber a skladovanie vzoriek môže spôsobiť nepresné výsledky testu.

13. Aby test fungoval optimálne, mal by sa použiť tampón z nosa dodaný s testovacou súpravou.

14. Najdôležitejším krokom pri vykonávaní testu je správny odber vzorky. Uistite sa teda, že sa odoberie 
dostatok materiálu na vzorku (sekrét z nosovej sliznice).
15. Test a jeho súčasti možno použiť len raz.
16. Použitie testu u detí pod 8 rokov sa neodporúča kvôli zvýšenému riziku úrazu. deti a mládež pod18 rokov 
by mal test absolvovať len pod dohľadom dospelej osoby. Dokonca aj s ľuďmi18 rokov by mal byť test 
vykonaný bez dozoru alebo pomoci len vtedy, ak používateľ úplne rozumie pokynom a môže test vykonať 
samostatne.

S č. Potenciálne skrížene reagujúce protilátky druhov Testovaná koncentrácia SN názov látky koncentrácie

1 H1N1(2009) A-H1N1-2009 106pfu/ml 8 Naso GEL (NeilMed) 5 % (v/v)

2 Sezónny vírus chrípky H1N1 A-H1N1 106pfu/ml 9 CVS nosové kvapky (fenylefrín) 15 % (v/v)

3 Vírus chrípky H3N2 A-H3N2 106pfu/ml 10 Afrin (oxymetazolíny) 15 % (v/v)

Rýchly test na antigén COVID-19 (koloidné zlato) / výter z nosa 4 Vírus vtáčej chrípky H5N1 A-H5N1 106pfu/ml 11 CVS nosový sprej (Cromolyn) 15 % (v/v)

A606101, A606102, A606103, A606104, A606105, A606106 5 Vírus vtáčej chrípky H7N9 A-H7N9 106pfu/ml 12 Nosový gél (oxymetazolín) 10 % (obj./obj.)

ŠPECIFIKÁCIA: 1 test/súprava, 5 testov/súprava, 7 testov/súprava, 10 testov/súprava, 20 testov/súprava, Iná špecifikácia. 6 Chrípka B Yamagata B Yamagata 106pfu/ml 13 Zicam 5 % (v/v)

Na použitie so vzorkou tampónu z 
nosa. Použite na autotest.
Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie.

7 Chrípka B Viktória B-Victoria 106pfu/ml 14 Homeopatia (alkalol) 1:10

8 Respiračný syncyciálny vírus typu A RSV-A2 106pfu/ml 15 Priateľ rybárov 1,5 mg/ml

PÔSOBNOSŤ 9 Respiračný syncyciálny vírus typu B RSV-B 106pfu/ml 16 Fenolový sprej proti bolesti v krku 15 % (v/v)

Rýchly antigénový test na COVID-19 funguje na báze imunochromatografie s koloidným zlatom a používa sa 
na kvalitatívnu detekciu antigénov SARS-CoV-2 v ľudských výteroch z nosa. Je vhodný na použitie u ľudí s 
podozrením na symptomatickú infekciu COVID-9 a u asymptomatických ľudí, ktorí boli v kontakte s 
infikovanými ľuďmi. Vhodné pre používateľov nad18 rokov. deti a mládež pod18 rokov by mal test absolvovať 
len pod dohľadom dospelej osoby.
Nové koronavírusy patria do rodu beta koronavírusov. Choroba, ktorú spôsobujú, nazývaná COVID-19, je 
akútna respiračná infekcia. V súčasnosti sú hlavným zdrojom nákazy ľudia infikovaní novým koronavírusom, 
no asymptomaticky infikovaní ľudia môžu nakaziť aj iných. Inkubačná doba je medzi1 a 14 dní a je to zvyčajne 
3 kým 7 dni. Hlavnými príznakmi sú horúčka, vyčerpanie a suchý kašeľ. V niektorých prípadoch vás môže 
trápiť upchatý nos alebo nádcha, bolesť hrdla, bolesť svalov a hnačka.

Výsledky testu sa týkajú identifikácie protilátok proti nukleokapsidovému proteínu SARS-CoV-2. Antigén je 
zvyčajne detekovateľný vo vzorkách odobratých z horných alebo dolných dýchacích ciest počas akútnej fázy 
infekcie. Pozitívny výsledok testu naznačuje infekciu SARS-CoV-2, ale na potvrdenie infekcie sú potrebné 
ďalšie lekárske testy. Negatívne výsledky na druhej strane úplne nevylučujú infekciu SARS-CoV-2. Negatívne 
výsledky musí potvrdiť lekár, najmä ak sú prítomné príznaky COVID-19.

Ak osoba nerozumie návodu na použitie alebo nie je inak schopná vykonať test sama, test by sa mal vykonať 
len pod dohľadom a pomocou inej osoby.

10 Enterovírus A CV-A10 106pfu/ml 17 tobramycín 4 μg/ml

11 Enterovírus B echo vírus 6 106pfu/ml 18 mupirocín 10 mg/ml

12 Enterovírus C CV-A21 106pfu/ml 19 Flutikazón propionát 5 % (v/v)

13 Enterovírus D EV-D68 106pfu/ml 20 Tamiflu (oseltamivir fosfát) 5 mg/ml

14 Vírus parainfluenzy typu 1 HPIV-1 106pfu/ml
5.Háčik E

Koncentrácia je 3,40x105 TCID
ect

15 Vírus parainfluenzy typu 2 HPIV-2 106pfu/ml
/ml, všetky výsledky testov sú pozitívne a nevyskytuje sa žiadny HOOK e ect.50

KONTROLA KVALITY 16 Vírus parainfluenzy typu 3 HPIV-3 VR-93 106pfu/ml

Prvky na kontrolu postupu sú integrované do testu. V oblasti označenej (C) objaví sa farebná kontrolná čiara 
ako integrovaná kontrola procesu testovania. Potvrdzuje, že bolo zadané dostatočné množstvo vzorky a 
postup bol vykonaný správne.

17 Rhinovírus A HRV-9 VR-489 106pfu/ml SLOVNÍK SYMBOLOV

18 Rhinovírus B HRV-52, VR-1162, HRV-3, VR-1113 106pfu/ml
Zástupca v Európskej únii

19 Rhinovírus C HRV-16, VR-283 106pfu/ml

OBMEDZENIA / OBMEDZENIA TESTU 20 Adenovírus typu 1 HAdV-1 VR-1 106pfu/ml
Diagnostické použitie in vitro1. Test je určený výhradne na kvalitatívnu detekciu antigénov vírusu SARS-CoV-2 vo vzorkách výterov z nosa. 

Tento test nedokáže určiť presnú koncentráciu antigénov vírusu SARS-CoV-2.
2. Používateľ musí otestovať vzorky čo najskôr po ich odbere.
3. Falošne negatívny výsledok testu sa môže vyskytnúť, keď je koncentrácia vírusu vo vzorke pod detekčným 
limitom testu alebo keď vzorka nebola odobratá správne. Negatívny výsledok testu preto úplne nevylučuje 
možnosť infekcie SARS-CoV-2.
4. Koncentrácia vírusu vo vzorke sa môže s progresiou ochorenia znižovať. Takéto vzorky odobraté po 5. dni 
choroby majú tendenciu dávať negatívne výsledky, keď sú RT-PCR testy pozitívne.
5. Nedodržanie pokynov na test môže tiež ovplyvniť presnosť testu alebo spôsobiť neplatné výsledky.

6. Obsah tejto testovacej súpravy je len na kvalitatívnu detekciu antigénov SARS-CoV-2 vo výteroch z nosa.

7. Súprava bola validovaná s vybranými tampónmi a odberovými skúmavkami. Použitie iných tampónov môže spôsobiť 

falošne negatívne výsledky testu.

21 Adenovírus typu 2 HAdV-2 VR-846 106pfu/ml

22 Adenovírus typu 3 HAdV-3 106pfu/ml
Výrobca

23 Adenovírus typu 4 HAdV-4 VR-1572 106pfu/ml

24 Adenovírus typu 5 HAdV-5 VR-1578/1516 106pfu/ml dátum výroby
PRINCÍP TESTU 25 Adenovírus typu 7 HAdV-7 VR-7 106pfu/ml

Tento test je založený na imunochromatografii s koloidným zlatom. Počas testu sa vzorky umiestnia na 
testovaciu kartu. Ak vzorka obsahuje antigén SARS-CoV-2, tento antigén sa naviaže na protilátky SARS-CoV-2. 
Hneď ako sa vzorka umiestni na testovací prúžok, zmes migruje pozdĺž nitrocelulózovej membrány až ku 
koncu savého papiera. Keď sa dosiahne testovacia čiara (čiaraT, potiahnutý inou protilátkou SARS-CoV-2), sa 
komplex protilátok proti SARS-CoV-2 naviaže na testovaciu čiaru a sfarbí sa do červena. Ak riadokC Keď sa 
dosiahne, kontrolná protilátka sa naviaže tak, že opäť bude viditeľná červená čiara.

26 Adenovírus typu 55 HAdV-55 106pfu/ml dátum spotreby

27 ľudský metapneumovírus HMPV 106pfu/ml

28 vírus Epstein-Barr HHV-4, VR-1492 106pfu/ml Nasleduj inštrukcie

29 Vírus osýpok MV VR-24 106pfu/ml

30 Ľudský cytomegalovírus HHV-5 VR-977 106pfu/ml obmedzenie teploty

31 rotavírus RV VR-2018 106pfu/ml

OBSAH BALENIA ŠTÚDIA POUŽITEĽNOSTI 32 norovírus NOR 106pfu/ml Skladujte v suchu

Súprava na rýchly test antigénu COVID-19 obsahuje nasledujúci obsah: Spoločnosť Anbio vykonala štúdiu s cieľom zistiť, či používateľ samotestu môže postupovať podľa pokynov a úspešne 

dokončiť každý krok rýchleho testu antigénu COVID-19 (koloidného zlata) / testu výteru z nosa, od odberu vzorky z nosa 

až po správnu interpretáciu výsledkov. Na test je pozvaných 62 dobrovoľníkov. Skúšobné osoby vykonávajú skúšku 

samostatne podľa schvaľovacích predpisov IFU bez odborného vedenia s prístrojom. Pomocou dotazníka potom 

dobrovoľníci objektívne vyhodnotia užívanie produktu. Do úvahy sa berú charakteristiky účastníkov, t. j. stupeň 

vzdelania, národnosť, vek atď. Podľa hodnotenia sa úroveň vzdelania 62 zúčastnených laických užívateľov pohybovala 

od žiadneho školského vzdelania po vysokoškolské alebo vyššie. Jej materinským jazykom bola angličtina, rovnako ako 

jazyk IFU. Ich vek sa pohyboval od 18 do 71 rokov. Všetci účastníci nemajú žiadne skúsenosti s laboratórnym 

testovaním, rýchlym testovaním alebo v medicínskom priemysle a nemajú žiadne laboratórne skúsenosti. Porovnanie 

medzi testami PCR v reálnom čase a rýchlym antigénovým testom Anbio na COVID-19 (koloidné zlato) / výter z nosa 

odhalilo citlivosť 93,55 % (95 % CI: 78,58 % – 99,21 %), špecificita 100 %. (95 % CI: 88,78 % - 100 %). Výsledok porovnania 

profesionálnych a laických používateľov ukázal senzitivitu testu 100% (95% CI: 88,78%-100%), špecificitu 100%. (95 % CI: 

88,78 % - 100 %). Výsledky testov ukazujú, že použitie súpravy bolo všetkými používateľmi hodnotené ako veľmi 

jednoduché (100 %), pričom nikto nehlásil ťažkosti pri vykonávaní testu so súpravou. Všetci používatelia zistili, že môžu 

vykonať a interpretovať test bez odbornej pomoci. V dôsledku toho sa použiteľnosť súpravy považuje za potvrdenú.

33 vírus mumpsu MuV VR-106 106pfu/ml

OBSAH BALENIA 1 test / súprava 5 testov/súprava 7 testov/súprava 10 testov/súprava 20 testov/súprava Iné špecifické Chráňte pred slnečným žiarením
34 Vírus varicella zoster VZV VR-1367 106pfu/ml

testovacia kazeta 1 5 7 10 20 Podľa špecifikácií 
balenia produktu je 
každý test vybavený

1 testovacia kazeta, 1

extrakčná trubica (s 
extrakčným roztokom) a 1

Tampón.

35 Legionella 33152 107cfu/ml
Obsah dostatočný pre <n> testy

extrakčné trubice 36 Bordetella pertussis BAA-589 107cfu/ml
1 5 7 10 20

(s extrakčným roztokom)
37 Haemophilus influenzae Hib 107cfu/ml

tampónom 1 5 7 10 20 Pozor!
38 Staphylococcus aureus CGMCC 1,2910 107cfu/ml

Inštrukcie na používanie 1 1 1 1 1 1 39 Streptococcus pneumoniae CGMCC 1,8722 107cfu/ml katalógové číslo
HLAVNÉ KOMPONENTY EXTRAKČNÉHO ROZTOKU 40 Streptococcus pyogenes CGMCC 1,8868 107cfu/ml

V extrakčnom roztoku sú zahrnuté nasledujúce zložky: 41 Klebsiella pneumoniae CGMCC 1,1736 107cfu/ml Číslo šarže
ZLOŽENIE OBSAH ČSA Č. 42 Mycobacterium tuberculosis 25177 107cfu/ml

NaHPO 12HO 0,258 % 10039-32-42 4 2 43 Mycoplasma pneumoniae 39505 107cfu/ml 2 Nie na opätovné použitie
NaHPO2HO 0,0448 % 13472-35-02 4 2

NaCl 44 Chlamydia pneumoniae VR-2282 107cfu/ml0,85 % 7647-14-5

Proclin300 0,1 % 96118-96-6 45 Aspergillus fumigatus AF293 107cfu/ml Nepoužívajte, ak je obal poškodený
BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

doplnenie 20 0,1 % 9005-64-5 46 Candida albicans SC5314 107cfu/ml1. Na diagnostické použitie in vitro.
2. Nepoužívajte po dátume exspirácie vytlačenom na škatuľke.
3. Aby sa predišlo falošným výsledkom, vzorky sa musia testovať podľa pokynov v časti Postup testu.

4. Žiadny z testovacích komponentov nepoužívajte viac ako raz.

5. Správny odber a skladovanie vzorky je pre tento test rozhodujúce.

HO2 98,6472 % 7732-18-5 47 Candida glabrata ATCC 2001 107cfu/ml Sterilizácia etylénoxidom
Ak sa extrakčný roztok dostane do očí: Zdvihnite viečko a opláchnite tečúcou vodou alebo 
fyziologickým soľným roztokom. Pre istotu sa potom poraďte s lekárom.
Kontakt s pokožkou s extrakčným roztokom: Kontakt s pokožkou s extrakčným roztokom je za normálnych okolností 

neškodný. Ak sa cítite obťažovaní alebo spozorujete podráždenie pokožky, ihneď opláchnite postihnuté miesto vodou a 

poraďte sa s lekárom.

Požitie alebo prehltnutie extrakčného roztoku: Ihneď vyhľadajte lekára!

48 Cryptococcus neoformans H99 107cfu/ml
Produkt na vlastné použitie

49 Cryptococcus gutii R265 107cfu/ml

50 Pneumocystis jirovecii (PJP) CGMCC 1,9054 107cfu/ml
Vyhovuje predpisom EÚ 98/79/ES cez In vitro diagnostikaVÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY 51 Coronavirus229E VR-740 106pfu/ml

1. Správa o klinickom hodnotení

Klinická účinnosť testu bola stanovená testovaním 212 pozitívnych a 200 negatívnych vzoriek na antigén 
SARS-CoV-2: senzitivita 99,52 % (95 % CI: 97,40 % - 99,99 %), špecificita 100 %. (95 % CI: 88,78 % - 100 %). Či 
boli klinické vzorky pozitívne alebo negatívne, sa určilo pomocou referenčnej metódy RT-PCR.

52 CoronavirusOC43 VR-1558 106pfu/ml

SKLADOVANIE A ŽIVOTNOSŤ Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.

č. 2016, Weng jiao West Road, Xinyang Street, Haicang District, 361026 Xiamen, Fujian, Čína.

Telefón: +86 592 6312 399 | E-mail: info@anbio.com |lokalita: www.anbio.com

Lotus NL BV

53 Koronavírus NL63 COV-NL63 106pfu/ml
1. Výrobok skladujte pri teplote 2-30℃. To je potom 12 trvanlivé mesiace.
2. Testovacia karta sa musí použiť ihneď po otvorení balenia.
3. Testované komponenty by sa mali nechať dosiahnuť izbovú teplotu (15-30℃) bytie.

54 Koronavírus HKU1 COV-HKU1 106pfu/ml

55 Koronavírus MERS MERS 108TU/ml

Rýchly test antigénu COVID-19

(Koloidné zlato) Výsledok

výsledok PCR 56 Koronavírus SARS SARS 108TU/ml
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY PRED APLIKÁCIOU Pozitívny negatívy Celkom

57 Spoločný ľudský nosový výplach / 107cfu/ml1. Test je potrebné vykonať ihneď po otvorení balenia testovacej kazety, pretože rýchly antigénový test na 
COVID-19 (koloidné zlato) pri vystavení vlhkosti pomaly stráca účinnosť.
2. Pri odbere vzoriek tampón 5-krát prevráťte do každej nosovej dierky, aby ste zaistili úplné zvlhčenie.

3. Ak cítite bolesť pri odbere vzorky, tampón ihneď vytiahnite, aby ste sa neporanili.

4. Krvácanie môže ovplyvniť výsledok. Ak na tampóne z nosa uvidíte krv, okamžite prestaňte odoberať vzorku 
a po zastavení krvácania test zopakujte.
5. Užívanie antibiotík alebo liekov na kašeľ alebo astmu (napr. sprej na astmu) môže znížiť koncentráciu 
vírusových antigénov v horných dýchacích cestách a spôsobiť tak falošne negatívny výsledok.
6. Dve kvapky vzorky tekutiny pozostávajúcej z tampónu z nosa a extrakčného roztoku sa musia umiestniť do 
otvoru testovacej kazety označeného písmenom „S“.
7. Testovacia kazeta by mala byť držaná vodorovne počas vykonávania rýchleho antigénneho testu na 
COVID-19 (koloidné zlato), vrátane odčítania výsledkov.

Pozitívny 211(a) 0(b) 211(a+b) Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, Haag, Holandsko. 
Telefón: +31 6441 68999 | E-mail: peter@lotusnl.comnegatívy 1(c) 200 (d) 201 (c+d) 4. Rušivé látky / Interferencie.

Nasledujúce potenciálne rušivé látky v uvedených koncentráciách nemajú na test žiadny vplyv.
Celkom 212 (a+c) 200 (b+d) 412 (a+b+c+d) Nosový tampón vyrába:

Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd.Miera zhody a 95 % interval spoľahlivosti S č. názov látky koncentrácie
náhoda 95% interval spoľahlivosti 1 plnokrvník 4 % (v/v) 16-B4, #1 North Qingyang Road, Tianning District, Changzhou, 213017 Jiangsu, PR Čína.Klinická citlivosť 99,52 % 97,40 % ~ 99,99 %

2 muzin 0,5 % (v/v)
Klinická špecifickosť 100% 88,78 % ~ 100 % Verzia návodu na použitie (IFU): Rev V2.1 

Vydané dňa: 2021.10Celková miera náhodnosti 99,75 % 98,65 % ~ 99,99 % 3 Ricola (mentol) 1,5 mg/ml

4 Sukrety (Dyklonín) 1,5 mg/ml
2. Limit detekcie (LOD): Detekčný limit testu bol 
150 TCID/ml.
3. Krížová reaktivita

Test nepreukázal žiadnu skríženú reaktivitu s patogénmi uvedenými nižšie.

5 Sucrets (mentol) 1,5 mg/ml
50

6 Chloraseptic (mentol) 1,5 mg/ml
© 2021 Anbio®. Všetky práva vyhradené.

Všetky spomínané značky patria do skupiny spoločností Anbio® alebo ich príslušných vlastníkov.7 Chloraseptikum (benzokaín) 1,5 mg/ml
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Pred použitím samotestu antigénu tampónu z nosa Anbio 
COVID-19 si pozorne prečítajte tieto pokyny® použite na 
zabezpečenie správnych výsledkov. Deti do 18 rokov 
potrebujú pomoc dospelej osoby. Nasledujúce pokyny 
poskytujú priebeh testu pre spustenie jedného testu. 
Testovacie súpravy 5, 7, 10, 20 a ďalšie špecifikácie 
obsahujú komponenty na vykonanie viacerých testov. Ak 
testujete viac ako jednu osobu, roztrieďte testovacie 
komponenty, aby ste predišli zámene.

7. Odskrutkujte uzáver pipety z extrakčnej skúmavky.
8. Vložte tampón s natretou vzorkou do extrakčnej skúmavky, 
tampón pevne uchopte a pritlačte jeho hlavu pevne na stenu 
skúmavky na približne 10 sekúnd za stáleho miešania (10-15 
otáčok) tampónu pokrytého extrakčným roztokom.

9. Vytiahnutie tampónu: Stlačte hrot tampónu pozdĺž 
vnútornej steny extrakčnej skúmavky, aby sa extrakčný 
roztok udržal vo vnútri skúmavky čo najviac. Potom tampón 
vyberte.
10 Zaskrutkuj trop

KROK 4: PREČÍTAJTE SI VÝSLEDOK TESTU KROK 5: ZNEŠKODNENIE TESTOVACIEHO SÚPRAVY

NEPLATNÝ VÝSLEDOK (Test nefungoval) 15 Všetky komponenty vyhoďte do odpadovej nádoby. 
Upozornenie: Pre všetky komponenty súpravy: Komponenty 
zlikvidujte v súlade s pokynmi zodpovedného zdravotníckeho 
alebo regulačného úradu pre nakladanie, úpravu a likvidáciu 
odpadu, ktorý vzniká počas liečby/diagnostiky/karantény 
pacientov s COVID-19.

Nájdite okno s výsledkami. KedyŽIADNE kontrolná čiara (C) je 
prítomný, test zlyhal a je neplatný.

Môže to byť spôsobené nesprávne vykonaným testom a test 
sa musí opakovať. Vykonajte nový test s novou vzorkou a 
novou testovacou kazetou.

PREDTÝM AKO ZAČNEŠ FAQ
Dôkladne si umyte alebo 
umyte ruky. Pred začiatkom 
musia byť ruky suché.

Ako test prebieha?
Výsledky takzvaných rýchlych antigénových testov, ako je rýchly antigénový test na 
COVID-19 (koloidné zlato) / sliny, sa týkajú detekcie antigénov SARS-CoV-2. Antigén 
je zvyčajne detekovateľný vo vzorkách odobratých z horných dýchacích ciest počas 
akútnej fázy infekcie. Pozitívne výsledky naznačujú prítomnosť vírusových 
antigénov, ale na určenie stavu infekcie je potrebné podrobnejšie lekárske 
vyšetrenie na základe dôkladnej anamnézy a prípadne iných diagnostických metód.

aplikujte na extrakčnú trubicu.
Odskrutkujte fialový uzáver Vytiahnuť Odskrutkujte fialový uzáver

prilepiť sa
Riadiaca čiara "C"

Testovacia čiara "T"
Miešajte aspoň 10 krát

KROK 1: PRIPRAVTE SI TEST
1. Skontrolujte dátum exspirácie na obale. Súpravu 
nepoužívajte, ak jej platnosť vypršala.

Kedy môžem absolvovať test?
Test môžete absolvovať od 3. dňa po kontakte s osobou s infekciou Covid-19. Ak ste 
sa nakazili, vírusová záťaž, ktorá sa hromadí, sa dá pomocou testu zistiť po 3 dňoch. 
Ak spozorujete typické príznaky COVID-19, ako je horúčka, kašeľ, bolesti tela alebo 
strata čuchu či chuti, môžete si urobiť test ihneď. Ak nemáte ani typické príznaky, 
ani ste neboli v kontakte s osobou infikovanou Covid-19, stále môžete získať istotu 
pomocou testu. Ak je test negatívny, môžete test zopakovať neskôr, ak pociťujete 
príznaky.

top

POZITÍVNY VÝSLEDOK

2. Súprava musí mať pred použitím izbovú teplotu. Otvorte 
škatuľu a jeden po druhom vyberte komponenty zobrazené 
nižšie pre jeden test. Neotvárajte jednotlivé komponenty, 
kým k tomu nedostanete pokyn.

Všimnite si dva riadky v okne výsledkov.
Pozitívny výsledok: Ak vidíte dve čiary, kontrolná čiara (C) a 
testovacia čiara (T), znamená to že: Bol zistený SARS-CoV-2.

KROK 3: SPUSTITE TEST
11. Vyberte testovaciu kazetu z ochranného obalu a položte 
ju na dobre osvetlený rovný povrch. Pozri sa bližšie!

Spodná línia môže byť veľmi slabá. 
Akonáhle testovacia čiara (T) je 
viditeľný, bez ohľadu na to, aký je slabý, 
výsledok je pozitívne. To platí aj vtedy, 
ak testovacia čiara (T) je len mierne 
sfarbený a namiesto červenej vyzerá 
ružovo/fialovo.

Môj test bol pozitívny. Čo mám robiť?
Existuje podozrenie na infekciu Covid-19. Okamžite kontaktujte miestny 
zdravotnícky úrad alebo lekára. Ďalšia diagnóza si vyžaduje návštevu lekára, ktorý 
môže pomocou PCR testu potvrdiť infekciu a navrhnúť liečbu. Musíte prísne 
dodržiavať všetky miestne nariadenia o samoizolácii.

1 tampón
1 extrakčný roztok 1 návod na použitie

② otvor pre
vzorový vstup ① výsledkové okno

1 testovacia kazeta

Riadiaca čiara "C"

Testovacia čiara "T"

Môj test bol negatívny. Čo mám robiť?
Negatívny výsledok nevyhnutne nevylučuje infekciu Covid-19. Pokračujte v 
dodržiavaní všetkých platných sociálnych kontaktov a iných ochranných opatrení. 
Ak existuje konkrétne podozrenie na infekciu Covid-19, napríklad preto, že ste boli 
v kontakte s osobou infikovanou Covid-19 alebo vykazujete typické príznaky 
Covid-19, test by ste mali zopakovať po 1-2 dňoch. Pre spoľahlivú diagnózu určite 
navštívte lekára.

1 časovač alebo hodiny (nie sú súčasťou balenia)

12. Skontrolujte zachytené bubliny v roztoku vzorky v 
extrakčnej skúmavke.
Počkajte, kým nezmiznú 
všetky bubliny, pretože môžu 
skresliť výsledok.

Odskrutkujte biely uzáver

Poznámka: Vyžaduje sa časovacie zariadenie (hodiny, časovač atď.), ktoré však nie je súčasťou súpravy.
Toto sú príklady Pozitívny Testy: Rôzne spôsoby pre a pozitívne 
Výsledok.KROK 2: ZOBERTE VZORKU NASAL

Testovacia čiara (T) je len jemne ružová. Čo to znamená?
Aj keď je testovacia čiara (T) len mierne zafarbená, výsledok možno interpretovať 
ako pozitívny. Existuje teda podozrenie na infekciu Covid-2. Okamžite kontaktujte 
miestny zdravotnícky úrad alebo lekára. Opakovaná diagnóza si vyžaduje návštevu 
lekára, ktorý môže pomocou testu PCR potvrdiť infekciu a navrhnúť liečbu. Musíte 
prísne dodržiavať všetky miestne nariadenia o samoizolácii.

Prsty by sa nemali dotýkať hlavice tampónu.
Riadiaca čiara "C"

Testovacia čiara "T"3. Otvorte ochranný obal tampónu na konci tyčinky. Odstráňte biely uzáver z 
extrakčnej skúmavky.

Vyberte tampón z 
obalu.

Kedy pozitívne, existuje podozrenie na infekciu Covid-2. Okamžite 
kontaktujte svojho lekára alebo miestny zdravotnícky úrad a 
dodržujte pokyny na samoizoláciu. Výsledok potvrďte testom PCR.

Nehýbte testovacou kazetou, kým sa test nedokončí.
Môj test neukazuje červenú čiaru v oblasti (C) alebo ukazuje neplatný výsledok. Čo 
mám robiť?
Ak táto čiara nebude viditeľná, test je vo všeobecnosti neplatný. Neplatný výsledok 
mohol byť spôsobený nesprávnym vykonaním testu. V tomto prípade vykonajte 
nový test s novou vzorkou a novou testovacou kazetou. Ak je výsledok opäť 
neplatný, obráťte sa na lekára alebo testovacie centrum na Covid-19.

13. Dajte 2 kvapky roztoku vzorky zo skúmavky do otvoru 
testovacej kazety. Takže dáte 2 kvapky
Extrakčný roztok do toho s písm "S" 
označené otvorenie vzorky na 
testovacej kazete a vezmite si čas. 
Nasaďte biely uzáver späť na tubu a 
počkajte
ona 15 minút.

top NEGATÍVNY VÝSLEDOK
2 kvapky

V okne výsledkov hľadajte jeden riadok.
Negatívny výsledok: Ak používate iba ovládací riadok (C), vidíte, to 
znamená nebol zistený žiadny SARS-CoV-2 alebo že koncentrácia 
vírusu nebola dostatočne vysoká.

4. Daj do oboch nosových dierok:
Zasuňte mäkkú hlavicu tampónu rovno späť do nosovej 
dierky, kým nepocítite odpor (pribl 2.5 cm).
Tampón aspoň pomaly otáčajte 5 Časy tak, aby jemne 
potieral vnútorné steny nosovej dutiny a v každom prípade sa 
zoškrabal hlien a bunky.
5. Opakujte rovnaký postup s použitím rovnakého tampónu v druhej 
nosovej dierke, aby ste sa uistili, že sa z oboch nosných dierok 
odoberie správna vzorka.
6. Vytiahnite tampón z nosnej dierky.

Robila som si dva testy, prvy bol pozitivny, druhy negativny. Čo to znamená? Čo 
mám robiť?
To môže mať rôzne príčiny, ako napríklad nesprávny testovací postup alebo 
nedostatočný objem vzorky, čo môže viesť k rôznym výsledkom. Počkajte niekoľko 
hodín a otestujte znova. Medzitým obmedzte kontakt s ostatnými na minimum. Ak 
pociťujete príznaky alebo máte obavy z nového negatívneho výsledku, poraďte sa s 
lekárom.

14 Umiestnite testovaciu kazetu na rovný stôl. Prečítajte si 
výsledok15 minút voľna. Výsledok si prečítajte najskôr15 a 
najneskôr do 20 minút voľna.

Môžem urobiť test na svojich domácich miláčikoch?
Test je len pre ľudí a nie je vhodný pre zvieratá.Riadiaca čiara "C"

Testovacia čiara "T"

Môžu lieky, choroba alebo drogy ovplyvniť moje výsledky? Užívanie antibiotík 
alebo liekov na kašeľ alebo astmu (napr. sprej na astmu) môže znížiť koncentráciu 
vírusových antigénov v horných dýchacích cestách a spôsobiť tak falošne negatívny 
výsledok.

ČAKÁTE? 15 MINÚT

15-20 MINÚT ČÍTAŤ Ak bol rýchly test na antigén negatívny, ale symptómy pretrvávajú, 

jednotlivec by mal byť urýchlene testovaný pomocou RT-PCR v 

testovacom centre na Covid-19. Chceli by sme tiež zdôrazniť, že musíte 

pokračovať v dodržiavaní pokynov pre samoizoláciu a poradiť sa so svojím 

lekárom.

Môžem urobiť test na deťoch?
Test sa neodporúča deťom do 8 rokov z dôvodu zvýšeného rizika úrazu. Deti a 
mládež do 18 rokov by mali test absolvovať len pod dohľadom dospelej osoby. Aj u 
osôb starších ako 18 rokov by sa mal test vykonávať bez dozoru alebo pomoci len 
vtedy, ak používateľ úplne rozumie pokynom a môže test vykonať samostatne.

Otočte aspoň 5X v každej nosovej dierke

Kontrola: Utreli ste si OBA nosné dierky?

Upozornenie: Po niekoľkých minútach sa objaví kontrolná čiara (C) sa stanú viditeľnými, ale 
testovacia čiara (T) môže byť až 15 trvať niekoľko minút, kým sa zviditeľnia. Upozornenie: Komu 
20 minút, výsledok môže byť nesprávny.

© 2021 Anbio®. Všetky práva vyhradené.

Všetky spomínané značky patria do skupiny spoločností Anbio® alebo ich príslušných vlastníkov.
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