
SARS-CoV-2 Antigen Kit (złoto koloidalne)
(do samodzielnego wykonania)

Szybki test antygenowy (wymaz z 
nosa). Do wykonywania osobiście 
w warunkach domowych. W celu 
diagnozy zakażenia SARS-CoV-2.

Opis Grafika

Kaseta testu

Sterylna 
wymazówka

Próbka 
ekstrakcyjna
 
Instrukcja 
urzytkownika

Komponenty

Nazwa produktu Typ próbki Zestwa Ilość testów w 
opakowaniu

SARS-CoV-2 Antigen Kit 
(złoto koloidalne)
(dosamodzielnego 
wykonania)

1/3/5/7/25 
sztuk

Wymaz z nosa

Dostępne w różnych opakowaniach
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Procedura badania - krok po kroku

Dokładność testu zależy od jakości pobranej próbki:
-wyniki fałszywie ujemne mogą być spowodowane
niewłaściwie pobraną próbką.
- wyniki fałszywie dodatnie lub
ujemne mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania
(zgodność z warunkami aplikacji, temperatura przechowy-
wania testu, czas ekspozycji).

Uwaga: 
Wynik negatywny nie wyklucza obecności 
COVID-19. Jeśli objawy nie ustępują, test 
należy powtórzyć po 1-2 dniach. W razie 
wątpliwości należy skonsultować się z 
lekarzem i nie podejmować żadnych ważnych 
decyzji medycznych bez jego porady;

Biorąc pod uwagę ograniczoną czułość
metody, zalecane jest wielokrotne stoso-
wanie
testów do samokontroli, np. raz lub dwa
razy w tygodniu.

Przeczytaj uważnie ulotkę z instrukcją obsługi

Wynik testu pozytywny:

- Odizolować się
- Skontaktować się 
z lekarzem

Wynik testu negatywny:
-  Należy kontynuować 
przestrzeganie wytycznych 
dotyczących dystansu 
społecznego

 

 

 

 

Zeskanuj kod, aby obejrzeć
film instruktażowy.
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Usuń zatyczkę probówki Zanurz wymazówkę w 
probówce

Obróć patyczek 5-6 razy, 
jednocześnie ściskając 
probówkę.

5 - 6 razy obróć

ściśnij

5 - 6 razy

ściśnij

Przy użyciu wymazówki
wymieszaj roztwór 
buforowy znajdujący się 
w probówce

Nałóż i dokręć
zatyczkę probówki.

Usuń wymazówkę 
jednocześnie ściskając 
probówkę.

Kilkakrotnie wstrząśnij
probówką.

Dodaj dwie krople do zaznaczonego miejsca na 
kasecie. Odczytać wynik po 12 minutach

Zdejmij biały korek
probówki.

Włóż probówkę wraz z zanurzoną
wymazówką do wyciętego miejsca w
pudełku. Pozostaw na 1 minutę.

1 min

2 krople
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