
SKLADOVANIE a STABILITA
1. Testovaciu súpravu skladujte na chladnom a suchom mieste (pri teplote 2 – 30 °C). 

Nezmrazujte súpravu ani jej súčasti.
2. Testovaciu súpravu nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na vonkajšom obale.
3. Test vykonajte ihneď po vybratí testovacej pomôcky z ochranného obalu.
4. Testovaciu súpravu neskladujte na priamom slnku.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
1. Na diagnostické použitie in vitro.
2. Pred vykonaním testu si prečítajte pokyny. Na dosiahnutie presných výsledkov 

dodržiavajte všetky pokyny.
3. Pri manipulácii so vzorkami nejedzte a nefajčite.
4. Pred testom a po jeho dokončení si dôkladne umyte ruky.
5. Rozliate látky dôkladne vyčistite vhodným dezinfekčným prostriedkom.
6. Zlikvidujte všetky vzorky, reakčné súpravy a potenciálne kontaminované materiály 

(napr. tampón, skúmavku, testovaciu pomôckou) v dodanom vrecku.
7. Používajte iba tekutinu z fľaše s pufrom, ktorá je súčasťou súpravy. Použitie iných 

tekutín povedie k nepresným výsledkom.
8. Testovaciu súpravu uchovávajte mimo dosahu detí.
9. Ak chcete zabrániť kontaminácii, dotýkajte sa iba bočných strán testovacej pomôcky a 

zabezpečte, aby sa koniec tampónu dotýkal iba nosovej dutiny a vnútora skúmavky.
10. Dodaný tampón sa smie používať iba na odber vzoriek z nosa (strednej nosovej mušle).
11. Tampón, fľaštička s pufrom a testovacia pomôcka sú určené na jedno použitie. 

Nepoužívajte ich opakovane.
12. Pred zavedením do nosa tampón neponárajte do tlmivého roztoku ani žiadnej inej 

tekutiny.
13. Dodávaná fľaštička s pufrom obsahuje < 0,1 % azidu sodného ako konzervačné činidlo, 

ktoré môže byť pri požití toxické. Ak sa vám pufer dostane do očí, vyplachujte ich 
najmenej 15 minút pod tečúcou vodou. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekára.

14. Ak ste súpravu uložili v chladničke, pred použitím ju nechajte 30 minút pri izbovej 
teplote (15 až 30 °C).

15. Testovaciu súpravu nepoužívajte, ak je poškodené vrecko alebo je tesnenie.
16. Vzorka z nosa by sa mala testovať ihneď po odbere.

OBMEDZENIA TESTU
1. Obsah tejto súpravy sa používa na kvalitatívnu detekciu antigénu SARS-CoV-2 vo 

vzorke výteru z nosa. Iné typy vzoriek môžu viesť k nesprávnym výsledkom a nesmú 
sa používať. Pľúcne infekcie, ktoré sú spôsobené inými mikroorganizmami ako 
koronavírusom SARS-CoV-2, tento test nezdeteguje.

2. Nedodržanie pokynov na postup testu a interpretáciu výsledkov testu môže 
nepriaznivo ovplyvniť výkon testu a/alebo produkovať neplatné výsledky.

3. Potvrdenú diagnózu by mal stanoviť iba zdravotnícky pracovník po vyhodnotení 
všetkých klinických a laboratórnych nálezov.

4. Negatívny výsledok testu sa môže vyskytnúť, ak bola vzorka odobratá, extrahovaná 
alebo prepravená nesprávne. Ak symptómy pretrvávajú, mali by ste test opakovať po 
1 – 2 dňoch, pretože koronavírus nemusí byť detegovateľný vo veľmi skorých fázach 
infekcie. Tiež sa odporúča, aby ste pokračovali v dodržiavaní miestnych pokynov pre 
izoláciu a poradili sa so svojím lekárom.

5. Pozitívne výsledky testu nevylučujú súčasné infekcie inými patogénmi.
6. Odčítanie výsledku testu skôr ako po 15 minútach alebo neskôr ako po 20 minútach 

môže spôsobiť nesprávne výsledky.
7. Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test nie je určený na detekciu chybného 

(neinfekčného) vírusu v neskorších štádiách rozdelenia vírusu, ktorý by sa mohol 
detegovať molekulárnymi testami PCR.

8. V dôsledku kríženovej reaktivity pri vysokých koncentráciách SARS-CoV sa môže v 
prípade infekcie vírusom SARS-CoV vyskytnúť falošne pozitívny výsledok.

9. Po neplatnom výsledku počkajte 24 hodín, kým test zopakujete.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Na čo slúži tento test?
Obsah tejto súpravy sa používa na kvalitatívnu detekciu antigénu SARS-CoV-2 vo 
vzorke výteru z nosa. Iné typy vzoriek môžu viesť k nesprávnym výsledkom a nesmú 
sa používať. Pľúcne infekcie, ktoré sú spôsobené inými mikroorganizmami ako 
koronavírusom SARS-CoV-2, tento test nezdeteguje.
Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test nie je určený na detekciu vírusu v neskorších 
štádiách infekcie, ktorý je vtedy možné detegovať pomocou molekulárneho PCR.

Bolí vykonanie tohto testu?
Výter z nosa môže spôsobiť mierne nepríjemné pocity. Je dôležité dodržiavať kroky 
týkajúce sa odberu výteru z nosa, ako je uvedené v postupe. Ak sa tampón zavedie 
hlbšie ako je odporúčané, môžu sa vyskytnúť nepríjemné pocity. V prípade bolesti 
mierne vytiahnite tampón a dokončite proces odberu vzorky.

Panbio™

SELF-TEST
COVID-19 Antigen

Na použitie so vzorkami výteru z nosa

SLOVENSKI

Čo to znamená, ak mám neplatný výsledok?
Môže to byť výsledkom nesprávneho postupu testu. Po neplatnom výsledku počkajte 
24 hodín, kým test zopakujete.

Čo to znamená, ak mám pozitívny výsledok?
Pozitívny výsledok testu znamená, že sa vo vzorke výteru z nosa našli proteíny vírusu, 
ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Je pravdepodobné, že budete musieť zostať 
doma v izolácii, aby ste zabránili šíreniu ochorenia COVID-19. Pozitívny výsledok 
nevylučuje súčasnú infekciu inými patogénmi. Postupujte podľa miestnych pokynov 
pre sociálnu izoláciu, aby ste obmedzili šírenie vírusu a okamžite kontaktujte svojho 
lekára alebo miestne zdravotnícke zariadenie.

Čo to znamená, ak mám negatívny výsledok?
Negatívny výsledok testu znamená, že je nepravdepodobné, že by ste v čase 
testovania mali ochorenie COVID-19. Test nedetegoval žiadne antigény vo vašej 
vzorke výteru z nosa, je však možné, že výsledok testu bol falošne negatívny. Falošné 
negatívne výsledky testu môžu byť spôsobené niekoľkými faktormi:
• Množstvo antigénu vo vzorke výteru sa môže v priebehu infekcie znižovať.
• Test môže byť negatívny pred rozvinutím symptómov.
• Test nebol vykonaný podľa pokynov.
• Odber, extrakcia alebo preprava vzorky neboli vykonané správne.
Ak symptómy pretrvávajú, mali by ste test opakovať po 1 – 2 dňoch, pretože 
koronavírus nemusí byť detegovateľný vo veľmi skorých fázach infekcie. Tiež sa 
odporúča, aby ste pokračovali v dodržiavaní miestnych pokynov pre izoláciu a poradili 
sa so svojím lekárom.
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Prosím naskenujte QR kód, aby ste 
získali ďalšie bezplatné
čísla a kontakty na technickú podporu.

TECHNICKÁ PODPORA

Aký je najvhodnejší čas na odčítanie výsledku?
15 minút.

Aké sú potenciálne výhody a riziká tohto testu?
Potenciálne výhody:
• Test môže určiť, či máte aktívnu infekciu vírusom COVID-19.
• Výsledky spolu s ďalšími informáciami môžu pomôcť zdravotníckemu pracovníkovi 

pri prijímaní informovaných rozhodnutí o vašej liečbe.
• Môžete pomôcť obmedziť šírenie vírusu COVID-19 tým, že budete vedieť, aký je váš 

infekčný stav, a podniknete príslušné opatrenia sociálnej izolácie.
Možné riziká:
• Mierne nepríjemné pocity počas odberu vzorky z nosa.
• Môžu sa vyskytnúť falošné výsledky testov. Ak symptómy pretrvávajú, mali by ste 

test opakovať po 1 – 2 dňoch, pretože koronavírus nemusí byť detegovateľný vo 
veľmi skorých fázach infekcie. Tiež sa odporúča, aby ste pokračovali v dodržiavaní 
miestnych pokynov pre izoláciu a poradili sa so svojím lekárom.

Aké sú rozdiely medzi molekulárnym a antigénovým testom na vírus COVID-19 a testom 
na protilátky vírusu COVID-19?

Existujú tri hlavné typy testov na vírus COVID-19. Molekulárne testy (tiež známe ako 
testy PCR) detegujú genetický materiál koronavírusu. Panbio™ COVID-19 Antigen 
Self-Test je antigénový test. Antigénové testy detegujú proteíny koronavírusu. Testy 
na protilátky detegujú protilátky produkované imunitným systémom vášho tela ako 
odpoveď na predchádzajúcu infekciu virusom COVID-19. Na diagnostiku aktívnej 
infekcie COVID-19 nemožno použiť testy na protilátky.

Aký presný je Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test?
Preukázalo sa, že Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test v klinických hodnoteniach 
vykonaných odbornými zdravotníckymi pracovníkmi správne identifikoval 99,8 % (403 
zo 404) vzoriek z nosa negatívnych na SARSCoV-2 s intervalom spoľahlivosti 98,6 % 
až 100,0 % (známe ako špecificita testu). Test správne identifikoval 98,1 % (102 zo 104) 
vzoriek z nosa pozitívnych na SARS-CoV-2 intervalom spoľahlivosti 93,2 % až 99,8 % 
(známe ako citlivosť testu).
V klinickom hodnotení 483 asymptomatických pacientov samočinný test Panbio™ 
COVID-19 Antigen Self-Test preukázal citlivosť 93,8 % (interval spoľahlivosti: 79,2 % 
až 99,2 %) vzoriek pozitívnych na SARSCoV-2 pri nižšej hodnote Ct (prahová hodnota 
cyklu, hodnoty ≤ 30), čo zodpovedá vyšším koncentráciám vírusu. V tejto štúdii bola 
špecificita 100,0 % (433 zo 433) s intervalom spoľahlivosti 99,2 % až 100,0 %.
Všetky vzorky boli potvrdené pozitívne a negatívne testom RT-PCR schváleným 
Americkým úradom pre potraviny na núdzové použitie.

Aké krížové reaktivity sa môžu vyskytnúť ?
Nasledujúcich 45 krížových reaktantov a 21 ďalších mikroorganizmov nemalo žiadny 
vplyv na výkon testu Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test:  
adenovírus typu 1, 5, 7 a 11, enterovírus (EV68), echovírus 2 a 11, enterovírus D68, 
ľudský herpesvírus (HSV) 1 a 2, Ag vírusu mumpsu, kmene (A/Virginia/ATCC1/2009, 
A/WS/33 a A/California/08/2009/pdm09) vírusu chrípky A (H1N1), kmeň vírusu 
chrípky B. (B/Lee/40), parainfluenza typu 1, 2, 3 a 4A, respiračný syncyciálny vírus 
(RSV) typu A a B, rinovírus A16, HCoV-HKU1, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-
229E, nukleový protein MERS-CoV, ľudský metapneumovírus (hMPV) 16 typu A1, 
adenovírus typu 2, 3 a 4, enterovírus C, kmeň (A/Hong Kong/8/68) vírusu chrípky A 
(H3N2), vírus chrípky A (H5N1), kmeň (Victoria) vírusu chrípky B, rinovírus 14 a 54, 
ľudský cytomegalovírus, norovírus, vírus varicella-zoster, vírus osýpok, vírus EB, vírus 
chrípky (H7N9), kmeň (Yamagata) vírusu chrípky typu B, rotavírus, Staphylococcus 
saprophyticus, Neisseria sp. (Neisseria lactamica), Staphylococcus haemolyticus, 
Streptococcus salivarius, Hemophilus parahaemolyticus, Proteus vulgaris, Moraxella 
catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus mybokus, Mycobacterium necrophorium 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Streptococcus pneumoniae, 
Bordetella pertussis, Pneumocytis jirovecci, zhromaždený ľudský výplach z nosa.
Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test krížovo reaguje s nukleovým proteínom 
ľudského koronavírusu SARS (SARS-CoV) v koncentrácii 25 ng/ml alebo viac, pretože 
vírus SARS-CoV má vysokú homológiu so SARS-CoV-2.

K akým interferenciám môže dôjsť ?
Nasledujúcich 43 potenciálne interferujúcich látok/faktorov nemalo žiadny vplyv na 
výkon testu Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test: 
mucín, hemoglobín, triglyceridy, ikterický faktor (bilirubín), reumatoidný faktor, 
anti-nukleárna protilátka, faktor tehotenstva, guajakol glyceryléter, albuterol, efedrín, 
chlórfeniramín, difenhydramín, ribavirín, oseltamivir, zanamivir, fenylefrín hydrochlorid, 
oxymetazolín hydrochlorid, amoxicilín, kyselina acetylsalicylová, ibuprofén, chlórtiazid, 
indapamid, glimepirid (sulfonylmočoviny), akarbóza, ivermektín, lopinavir, ritonavir, 
chlórquín fosfát, chlorid sodný s konzervačnými látkami, beklometazón, dexametazón, 
flunizolid, triamcinolón, budesonid, mometazón, flutikazón, síra, benzokaín, mentol, 
mupirocín, tobramycín, biotín, HAMA.
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URČENÉ POUŽITIE
Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test je jednorazový rýchly imunotest vykonávaný in 
vitro (mimo tela) s vizuálnym odčítaním, pri ktorom sa na kvalitatívnu detekciu antigénu 
nukleokapsidového proteínu SARS-CoV-2 (Ag) používa výter z nosa človeka. Panbio™ 
COVID-19 Antigen Self-Test je určený na manuálne použitie neškolenými laickými 
používateľmi (vlastné testovanie) v súkromnom prostredí na pomoc pri diagnostike 
aktívnej infekcie SARS-CoV-2. Je potrebné, aby deti do 14 rokov boli pod dozorom 
dospelého.

ZHRNUTIE
Nové koronavírusy patria do skupiny β-koronavírusov. COVID-19 je akútne respiračné 
infekčné ochorenie. Ľudia sú na neho všeobecne náchylní. V súčasnosti sú hlavným 
zdrojom infekcie pacienti infikovaní novým koronavírusom; asymptomaticky infikovaní 
ľudia môžu byť tiež zdrojom infekcie. Na základe súčasného epidemiologického 
skúmania je inkubačná doba 1 až 14 dní, väčšinou 3 až 7 dní. Medzi hlavné prejavy patrí 
horúčka, únava a suchý kašeľ. V niekoľkých prípadoch sa zistili upchatie nosa, nádcha, 
bolesť hrdla, myalgia a hnačka.

PRINCÍP TESTU
Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test je test laterálneho toku, ktorý deteguje 
antigén nukleokapsidového proteínu koronavírusu SARS-CoV-2 vo výtere z nosovej 
oblasti strednej nosovej mušle. Súčasťou produktu je testovacia pomôcka, fľaštička s 
pufrom, extrakčná skúmavka/uzáver a tampón na výter z nosa. Pri použití testu sa do 
extrakčnej skúmavky pridá pufer a potom sa pomocou tampónu dodaného v súprave 
odoberie vzorka z nosa človeka. Po odbere vzorky sa tampón na výter z nosa prenesie 
do extrakčnej skúmavky na extrakciu proteínov koronavírusu. Ďalej sa na okrúhlu 
jamku na testovacej pomôcke nanesie 5 kvapiek extrahovanej vzorky. Čiara v oblasti 
kontrolnej (C) čiary v okne odčítania výsledku bude viditeľná iba vtedy, ak bol test 
vykonaný správne. Čiara v oblasti testovacej (T) čiary v okne odčítania výsledku bude 
viditeľná iba vtedy, ak sa detegovali proteíny koronavírusu. Prítomnosť iba kontrolnej 
(C) čiary bez viditeľnej testovacej (T) čiary znamená, že proteíny koronavírusu nie 
sú prítomné. Aktívne zložky testovacej pomôcky sú protilátky špecifické pre antigén 
nukleokapsidového proteínu SARS-CoV-2.

OBSAH

• 1 návod na použitie
• 1 testovacia pomôcka
• 1 skúmavka
• 1 modrý uzáver

• 1 flaštička s pufrom
• 1 tampón
• 1 vrecko

Vyžadované, ale nezahrnuté:
• Časovacie zariadenie
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Prosím naskenujte QR kód, aby ste získali 
digitálnu verziu pokynov alebo ďalšie kontakty 
na technickú podporu.

SLOVNÍK SYMBOLOV

Skladujte rozsahu teplôt 2 – 30 °C

Obsahuje dostatočné množstvo na 
<n> testov

Uchovávajte v suchu

Chráňte pred slnečným žiarením

Nepoužívajte opakovane

Kód šarže

Sterilizované žiarením

Diagnostická pomôcka in vitro

Prečítajte si návod na použitie

Dátum spotreby

Dátum výroby

Sterilizované použitím etylénoxidu

Katalógové číslo

Výrobca

Nesterilizujte opakovane

Nepoužívajte, ak je obal poškodený

Upozornenie

EO



6: OPEN SWAB

 7, 8: SWAB NOSE

13: REMOVE WHITE CAP

10: BREAK SWAB

0: WASH HANDS 

Umyte si alebo si 
vydezinfikujte ruky.
Pred začatím sa uistite, že sú 
suché.

Pred použitím súpravy Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test si 
pozorne prečítajte tieto pokyny, aby ste dosiahli presné výsledky.
Je potrebné, aby deti do 14 rokov boli pod dozorom dospelého.

1. Skontrolujte dátum exspirácie na škatuli. Nepoužívajte, ak je 
súprava exspirovaná.

15. Testovaciu pomôcku nechajte na stole v rovnej polohe.

Výsledok odčítajte po 15 minútach.

Výsledok neodčítavajte skôr ako po 15 minútach alebo neskôr ako 
po 20 minútach.

9. Vložte tampón do skúmavky.

Tampón rozvírte v kvapaline 
5-krát alebo viackrát a pritom 
pritlačte na stenu skúmavky.

Stlačte špičku tampónu cez 
skúmavku, aby ste odstránili 
všetku zvyšnú kvapalinu.

10. Jednou rukou pevne držte 
skúmavku. Zdvihnite tampón 
a vyhľadajte čiaru zlomu.

Odlomte rukoväť tampónu na 
čiare zlomu.

Nechajte tampón v skúmavke 
a tyčinku zlikvidujte.

7. Otrite obidve nosné dierky.

Mäkký koniec tampónu 
zasúvajte priamo do nosnej 
dierky, až kým nepocítite odpor 
(asi 2 cm).

Pomaly otáčajte tampónom a 
jemne ho najmenej 5-krát otrite 
po vnútorných stranách nosnej 
dutiny.

Vyberte tampón z nosnej dierky.

8. Pomocou toho istého tampónu 
zopakujte krok 7 v druhej nosnej 
dierke.

2 cm

4. Vytlačte kvapalinu z fľaštičky s 
pufrom do skúmavky.
Budete musieť stlačiť najmenej 
dvakrát.

otočte najmenej 
5-krát v každej 
nosovej dierke

11. Skúmavku uzatvorte modrým 
uzáverom.
Pred pokračovaním ďalším 
krokom vráťte skúmavku do 
držiaka zásobníka na škatuľu 
so súpravou.

11: ATTACH CAP

6. Otvorte ochranný obal v časti 
konca tyčinky.

Vyberte tampón.

rozvírte 
minimálne 
5-krát

14. Vytlačte 5 kvapiek kvapaliny 
zo skúmavky do jamky na 
testovacej pomôcke.

Skúmavku uzatvorte bielym 
uzáverom a počkajte 15 minút. 5 kvapiek

3. Fľaštičku udržiavajte vo zvislej 
polohe, otočením a potiahnutím za 
uško otvorte fľašu.

3: OPEN BOTTLE
stlačte

17. Vrecko pevne 
utesnite.

18: SEAL BAG

18. Vrecko zahoďte 
do koša.

13. Skontrolujte, či kvapalina 
neobsahuje bubliny. Počkajte, 
kým bubliny nezmiznú, 
pretože môžu viesť k 
nepresným výsledkom.

Skúmavku držte zvisle, pričom 
biely uzáver smeruje nadol.

Odstráňte biely uzáver.

19: DISPOSE

6: OPEN SWAB

5. Pred pokračovaním ďalším krokom 
vložte skúmavku do držiaka 
zásobníka na škatuľu so súpravou.

16. Tampón, skúmavku 
a testovaciu 
pomôckou vložte 
do vrecka.

Nájdite okienko výsledku a vyhľadajte jednu čiaru v okienku.

Negatívny výsledok: Ak vidíte iba kontrolnú čiaru (C), znamená 
to, že COVID-19 nebol nedegovaný.

17: PLACE COMPONENTS INTO BAG

12. Vyberte testovaciu pomôcku 
z ochranného obalu a položte 
ju na dobre osvetlený a rovný 
povrch.

Ak symptómy pretrvávajú, mali by ste test opakovať po 1 – 2 dňoch, 
pretože koronavírus nemusí byť detegovateľný vo veľmi skorých 
fázach infekcie. Tiež sa odporúča, aby ste pokračovali v dodržiavaní 
miestnych pokynov pre izoláciu a poradili sa so svojím lekárom.

12: TEST

Kliknúť !

Nájdite okienko výsledku a pozorne si prezrite dve čiary.
Pozitívny výsledok: Ak vidíte dve čiary, kontrolnú (C) a testovaciu 
čiaru (T), znamená to, že sa detegoval COVID-19.

V prípade pozitivity okamžite kontaktujte svojho lekára alebo miestne 
zdravotnícke zariadenie a postupujte podľa miestnych pokynov pre izoláciu.

+

2. Pred použitím sa musí súprava držať minimálne 30 minút pri 
izbovej teplote.
Škatuľu otvorte opatrne, pretože sa použije v ďalšom kroku.
Neotvárajte jednotlivé komponenty, až kým to nebude uvedené v 
pokynoch.

4: SQUEEZE LIQUID INTO TUBE

Toto je príklad negatívneho testu:

A B C

Nájdite okienko výsledku. Ak nie je k dispozícii ŽIADNA kontrolná 
čiara (C), test nefungoval a považuje sa za neplatný.
Môže to byť následok nesprávneho postupu testu a test by sa mal 
zopakovať.

Tu sú príklady neplatných testov:

Pozrite sa pozorne! Akákoľvek prítomnosť 
testovacej čiary (T) znamená pozitívny výsledok, 
a to bez ohľadu na to, akej intenzity je čiara.

Tu sú príklady pozitívnych testov:

POČKAJTE 15 MINÚT
ODČÍTAJTE PO 15-20 MINÚTACH15

min

Zásobník na škatuľu so súpravou

Testovacia 
pomôcka

Skúmavka Modrý uzáver

Fľaštička s pufrom

Tampón Vrecko

Poznámka: Ak dôjde k upchatiu, jemným poklepaním na dno 
skúmavky uvoľnite blokádu.

Poznámka: Vyžaduje sa časovacie zariadenie (hodiny, časovač 
atď.), ktoré sa však neposkytuje.

Poznámka: Kontrolná čiara (C) sa môže v okienku výsledku 
objaviť do niekoľ kých minút, ale testovacia čiara (T) sa môže 
objaviť až po 15 minútach.

Poznámka: Po 20 minútach môže byť výsledok nepresný.

čiara zlomu

čiara 
naplnenia

Poznámka: Dávajte pozor, aby ste obsah skúmavky nevyliali.

Poznámka: Skontrolujte hladinu 
kvapaliny. Kvapalina by mala 
byť na čiare naplnenia naboku 
skúmavky alebo mierne nad ňou.

0,4 ml

jamka

Nehýbte testovacou pomôckou, kým sa test nedokončí.!

Počas tohto obdobia sa nedotýkajte testovacej pomôcky.!

Prsty držte ďalej od konca tampónu.!

Kontrola: Otreli ste OBIDVE nosné dierky?

POZITÍVNY VÝSLEDOK

PRÍPRAVA NA TESTA.

ODBER VZORKY Z NOSAB. VYKONANIE TESTUC.

NEGATÍVNY VÝSLEDOK

NEPLATNÝ VÝSLEDOK (test nefungoval)

LIKVIDÁCIA TESTOVACEJ SÚPRAVYE.

PRED ZAČATÍM

ODČÍTANIE VÝSLEDKU TESTUD.
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