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Test Antygenowy sars-cov (wymaz nos) eonbt
 

cena: 22,99 PLN

Opis produktu
 

Opis

Wyrób medyczny EonBt Covid test to kasetkowy test antygenowy umożliwiający samodzielne i szybkie wykrycie antygenu wirusa SARS-
CoV-2 w próbce wymazu z nosa.

Zawartość opakowania

W skład zestawu wchodzą: kasetka testowa, bufor ekstrakcyjny (0,3ml), końcówka zakrapiająca, wymazówka oraz instrukcja obsługi.

Działanie

Test umożliwia wykrycie antygenów wirusa SARS-CoV-2 znajdujących się w próbce poprzez ich wychwytywanie przez swoiste
przeciwciała znajdujące się na membranie testu.

Przeznaczenie produktu

Produkt przeznaczony jest do samokontroli.

Wskazania

Wskazaniem to wykonania testu jest: gorączka, zmęczenie, bóle mięśni, suchy kaszel, a także utrata węchu i smaku.

Sposób użycia wyrobu medycznego

1. Za pomocą jednorazowej wymazówki pobierz próbkę wymazu z nosa.
2. Umieść wymazówkę z pobraną próbką w buforze ekstrakcyjnym.
3. Nałóż końcówkę z zakraplaczem na probówkę z buforem, następnie nanieś 3 krople na okienko testowe na kasetce.
4. Po upływie 15 minut odczytaj wynik.

Obecność barwnego paska w polu polu kontrolnym C i polu testowym T oznacza, że wynik jest pozytywny - pacjent przechodzi infekcję
wirusem SARS-CoV-2. Obecność barwnego paska w polu kontrolnym C i jego brak w polu testowym T wskazuje na wynik negatywny -
przyczyną występujących objawów jest infekcja innym rodzajem patogenu. Brak barwnego paska w polu kontrolnym C, niezależnie od
jego obecności, czy braku w polu testowym T oznacza, że wynik jest nieprawidłowy, a test nieważny.

Uwagi i środki ostrożności
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Wymaz należy pobierać z przedniej części nosa.
Wynik należy odczytać w czasie 15-30 minut od wykonania testu, nie wcześniej i nie późnej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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