Provedení testu
Před testováním nechte testovací kazetu, vzorek a pufr pro extrakci antigenu rekalibrovat na
pokojovou teplotu (15–30 °C).
1. Vyjměte testovací kazetu z uzavřeného fóliového sáčku a použijte ji co nejdříve. Nejlepších
výsledků bude dosaženo, pokud je test proveden do jedné hodiny.
2. Umístěte testovací zařízení na čistý a rovný povrch.
Postup testu:
1. Vyberte si jednu z možností A nebo B pro odběr testovacího vzorku.
Požádejte pacienta, aby odstranil sekrety na povrchu přední nosní dutiny, aby byla hlava mírně
nakloněná a jemně a pomalu zasuňte odběrovou štětičku do přední dutiny nosní (nosní dírky) a
5x otočte pro správný odběr epiteliálních buněk z hlenu. Zůstaňte několik sekund pro vstřebání
sekretů a poté jemným točením vytáhněte štětičku. Postup opakujte u druhé nosní dírky.

2. Umístěte zkumavku na extrakci antigenu na pracovní stůl. Umístěte lahvičku s pufrem pro
extrakci antigenu svisle dolů, stlačte lahvičku, aby pufr odkapával volně do extrakční zkumavky
tak, aniž byste se dotkli okraje zkumavky a přidejte 6 kapek (asi 200 µl) do extrakční trubice.

3. Vložte tamponový vzorek do extrakční zkumavky s předem přidaným s pufrem pro extrakci
antigenu a přibližně 10krát otáčejte tyčinkou s tamponem. Přitlačte hlavu tamponu ke stěně
zkumavky, aby se uvolnil antigen z tamponu, a poté jej nechte asi minutu stát.

4. Vytahujte tyčinku a přitom stlačte špičku tamponu, aby z tamponu vyteklo co nejvíce tekutiny.
Použité tampony zlikvidujte v souladu s metodami likvidace biologického odpadu.

5. Nainstalujte odkapávač na extrakční zkumavku a pevně ji uzavřete a nechejte asi 1 minutu
stát.

6. Otevřete sáček z hliníkové fólie a vyjměte testovací kazetu, přidejte 3 kapky (přibližně 100 µl)
do otvoru určenému pro vzorek na testovací kazetě (nebo přidejte 100 µl pomocí pipety) a
spusťte časovač.

7. Po patnácti minutách lze vyčíst výsledek. Neprovádějte výklad výsledku po 20 minutách,
jelikož výsledky testu již mohou být zkreslené.

Pozitivní:
Pokud se objeví jak kontrolní linie ©, tak testovací linie (T), znamená výsledek přítomnost
Antigen COVID-19 (SARS-CoV-2) ve vzorku. Výsledek je pozitivní COVID-19.

Negativní:
Pokud se objeví pouze kontrolní linie ©, výsledek ukazuje, že ve vzorku nebyly detekovány
žádné antigeny COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledek je negativní COVID-19.

Neplatný:
Pokud se kontrolní čára © po provedení testu neobjeví, je výsledek považován za neplatný.
Nejpravděpodobnějším důvodem selhání kontrolní linky je nedostatečný objem vzorku nebo
nesprávné postupy. Zkontrolujte postup a opakujte test s novou testovací soupravou.

