COVID-19 Antigen Rapid Test
ODBĚR VZORKU

Použijte přiložený tampon a proveďte odběr JEDNÍM z níže uvedených způsobů.

Získání vzorku z nosohltanu

1. Pro výtěr použijte sterilní tampon dodávaný v sadě. Zakloňte hlavu pacienta v úhlu
zhruba 70°. Pro výtěr z nosohltanu opatrně zasuňte tampon do nosní dírky, která při
vizuální kontrole vykazuje nejvíce sekrece. Jemným otáčením zasuňte tampon na
patro (ne nahoru), dokud nenarazíte na odpor.
70°

2. Jemně tampon při současném otáčení otírejte o zadní stěnu nosohltanu.
3. Tampon pomalu za současného otáčení vyjměte.

Získání vzorku z přední části nosu
Ačkoliv jsou nasofaryngeální vzorky zlatým standardem pro získání vzorku pro testování na COVID-19, vzorky z přední části
nosu jsou doporučenou alternativou, když nemůže být nasofaryngeální vzorek získán. Vzorky z přední části nosu jsou
akceptovatelnou alternativou, ačkoliv vykazují mírně nižší senzitivitu ve srovnání s nasofaryngeálními vzorky pro testování na
COVID-19 během prvních 5 dní od objevení symptomů. Ve srovnání s nasofaryngeálními vzorky je získání vzorků z přední
části nosu jednodušší, což zvyšuje celkovou dostupnost testování na COVID-19.
Je důležité si uvědomit, že žádný test nenabízí 100% senzitivitu při detekci COVID-19. Negativní výsledek testu by měl být
posouzen v kontextu s dalšími informacemi, které se týkají příznaků a symptomů u pacienta a jeho možné expozici viru.
1. Použijte sterilní tampon dodávaný v sadě, abyste odebrali vzorek z přední části nosu.
2. Zakloňte hlavu pacienta zhruba do úhlu 70°.

70°

3. Jemně vložte celou absorpční část tamponu do jedné nosní dírky pacienta.
Tampon by měl být zasunut až 2,5 cm od kraje nosní dírky a vzorek by měl být

5 krát

získán rotací tamponu při jeho současné rotaci proti dutině nosní a to nejméně 5x.
2,5c

m

Ujistěte se, že se tampon při jeho rotaci dotýká dutiny nosní. Odebrání vzorku by
mělo trvat zhruba 15 sekund.
4. Vyjměte tampon z nosní dírky.
5. Stejným tamponem odeberte vzorek z druhé nosní dírky – opakujte přitom postup
v bodě 3 a 4. Je důležité odebrat vzorek z OBOU nosních dírek, a to stejným
tamponem.
6. Po získání vzorku začněte neprodleně s vyhodnocením. Nevkládejte tampon zpět
do balení poté, co provedete odběr vzorku.
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NÁVOD K POUŽITÍ
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10 ~ 20
krát

Přidejte 10 kapek (asi 500 µl)
extrakčního pufru do
extrakční zkumavky.

5

Ponořte vzorek do extrakční zkumavky.
Otočte tamponem alespoň deset až
dvacetkrát (10 - 20x) a přitom stlačujte
tampon na dno a boční stěny
zkumavky.

6

5~10
krát

30 s

Nechte tampon v extrakční
zkumavce po dobu 30
sekund.

Při vyjmutí točte hlavičkou tamponu a
tiskněte ji k vnitřku extrakční zkumavky
nejméně pět až desetkrát (5-10x) a stlačte
stěny zkumavky tak, aby se tekutina z
tamponu vymačkala. Použitý tampon
zlikvidujte jako biologický odpad.

7
3-5

kapek

15-20 min

Nasaďte uzávěr a pevně ho
zatlačte do zkumavky.

Odkapejte 3-5 kapek (100 µL)
zpracovaného vzorku do jamky na
vzorek na testovací kazetě.

Vyhodnocení testu je možné za 15-20 minut. Některé pozitivní výsledky se
mohou objevit dříve.
POZOR:
Nečtěte výsledek po více než 20 minutách. Výsledky mohou být
nesprávné.

Vyhodnocení testu
Pozitivní výsledek

Pozitivní

Na kazetě jsou dva barevné proužky.
Jak testovací, tak kontrolní proužek je na kazetě přítomen.
Přítomnost slabého testovacího proužku, který se objeví během
testovacího okna, by měla být považována za pozitivní výsledek.

Negativní výsledek

Negativní

Je přítomen pouze kontrolní proužek.
Absence testovacího proužku indikuje negativní výsledek.

Neplatný výsledek

Neplatný test

Kontrolní proužek by měl být vždy přítomen nezávisle na
výsledku testu.
Pokud se kontrolní proužek neobjeví, opakujte test s novou
testovací kazetou.
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