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Szybki test antygenowy ze śliny na Covid-19, 1 sztuka
 

Cena: 29,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 sztuka

Producent Realy Tech Co., Ltd.

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Wskazówki dotyczące zastosowania:
Test do użytku w warunkach domowych.

Przed badaniem odczekać, aż urządzenie testowe, próbka i bufor ekstrakcyjny osiągną temperaturą pokojową (15-30oC). Przed
pobraniem próbki śliny nie należy wkładać niczego do ust, w tym jedzenia, napojów, gumy, tytoniu, wody i płynu do płukania ust przez co
najmniej 10 minut.

1. Wypluj wystarczającą ilość śliny do pojemnika.
2. Pobierz ślinę ze zlewki pipetą przenieś 4 krople śliny do probówki ekstrakcyjnej.
3. Weź probówkę do ekstrakcji i butelkę buforu do ekstrakcji, zdejmij nakrętkę z buforu do ekstrakcji i dodać bufor do ekstrakcji do
probówki ekstrakcyjenj.
4. Weź dyszę i zamknij rurkę ekstrakcyjną. Potrząsaj probówką do ekstrakcji delikatnie i pionowo przez około 5 sekund, aby ślina dobrze
wymieszała się z buforem ekstrakcyjnym.
5. Złóż zużyty worek na pół i zutylizuj go jako odpad medyczny.
6. Wyjmij urządzenie testowe z hermetycznej torebki foliowej i użyć jak najszybciej. Najlepsze wyniki uzyskuje się wykonując test zaraz
po otwarciu foliowego woreczka. Umieść tester na czystej, równej powierzchni.
7. Przenieś 3 krople próbki pionowo do studzienki na próbkę urządzenia testowego i uruchom stoper.
8. Odczytaj wynik po 10 do 20 minutach. Nie interpretuj wyniku po 20 minutach.

Środki ostrożności:
Nie używać po upływie daty ważności.
Przed otwarciem upewnić się, że torebka foliowa zawierająca urządzenie testowe nie jest uszkodzona.
Test należy przeprowadzić w temperaturze pokojowej od 15 do 30oC.
Podczas wykonywania próbki należy założyć rękawiczki.
Nie należy dotykać membrany odczynnika ani okienka próbki.
Wszystkie próbki i użyte akcesoria należy traktować jako zakaźne i usuwać zgodnie z przepisami.
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