INSTRUKCJA WYKONANIA TESTU ANTYGENOWEGO
WAŻNA INFORMACJA:



Test należy wykonać najwcześniej dzień przed zaplanowany wyjazdem.
Na 3 godziny przed badaniem proszę nie jeść, nie pić oraz nie myć zębów, a także nie żuć gumy!

Wszystkie produkty do badania doprowadzić do temperatury pokojowej (20-25°C).
1.

Proszę pobrać wymaz z gardła. Wymaz pobieramy patyczkiem, częścią zakończoną gąbeczką.

2.

Patyczek należy włożyć do ust, doprowadzić do gardła (czyli głębiej niż do jamy ustnej),
następnie delikatnym ruchem 3x pocierać prawy migdałek i 3x lewy migdałek, następnie
podniebienie.

3.

Patyczek z zebranym materiałem należy ostrożnie wyciągnąć z jamy ustnej.

Miejsce, z którego pobieramy materiał do testu.

4.

Otwórz załączoną próbówkę (buteleczka z fioletowym korkiem). Ostrożnie odkręć fioletowy korek z buteleczki.
Uważaj, aby płyn znajdujący się w buteleczce nie wypłynął! Nie wyrzucaj zakrętki.

5.

Włóż patyczek z pobranym wymazem do próbówki. Ważne, aby końcówka z wymazem znajdowała się cały czas
zanurzona w płynie w próbówce. Przez około 20 sekund wykonuj okrężne ruchy patyczkiem, po upływnie
wymaganego czasu patyczek można wyrzucić do kosza na śmieci. Próbówkę zakręć fioletową zakrętką.

6.

Ostrożnie wyjmij test z zamkniętego opakowania, następnie umieść go na równej i czystej powierzchni.

7.

Jeśli urządzenie testowe jest już stabilnie położone, wówczas odkręć część przeźroczystą zakrętkę
próbówki i zakrop 5 kropli płynu na kasetkę w miejsce wgłębienia – „mała dziurka” oznaczona literą
„S”.

8.

Wynik testu należy odczytać po upływie 15 minut. Uwaga! Wynik będzie nieważny po upływie 20
minut. Należy więc obserwować wynik testu.

9.

Na czystej kartce papieru napisz datę oraz godzinę wykonania testu oraz swoje imię, nazwisko i
numer PESEL. Złóż odręcznie swój podpis.

10. Na opisanej powyżej kartce połóż swój test z wynikiem oraz wykonaj możliwie jak najwyraźniejsze zdjęcie, które
następnie prześlij do swojego rekrutera.

WYNIK TESTU:
POZYTYWNY (+): Jeżeli test został wykonany poprawnie i pojawiają się dwie czerwone
kreski w obszarach (C, T).
NEGATYWNY (-): W przypadku wyniku testu negatywnego na obszarze kontrolnym (C)
pojawia się jedna czerwona kreska.
NIEWAŻNY: W przypadku nieprawidłowo wykonanego testu bądź przekroczonego czasu odczytania wyniku ( <15 min)
w obszarze kontrolnym (T) pojawi się jedna czerwona kreska bądź nie pojawi się żadna kreska. Taki wynik wskazuje, że
pomiar jest nieważny bądź błędny. Jeżeli tak się wydarzy to należy ponownie wykonać badanie nowym testem.

