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RECOMANDĂRI GENERALE DE UTILIZARE A TESTELOR RAPIDE ANTIGEN 

EFECTUATE DIN PROBA DE SALIVĂ – tip. 4 

 

 
 

 

1. se respectă instrucțiunile de utilizare specifice fiecărui tip de test, conform recomandărilor 

producătorului;  

2. se păstrează testele între +2 - +30°C;  

3. se utilizează caseta de testare imediat ce a fost scoasă din folia protectoare de aluminiu;  

4. se prelucrează mostra de salivă imediat după recoltare;  

5. se evită consumul de alimente/băuturi/gumă/produse din tutun cu cel puțin 10 minute 

înainte de efectuarea testului;  

6. se asigură permanent dezinfecția corectă a mâinilor şi suprafețelor.  

 

 

Pentru testarea propriu-zisă:  

1. Introduceți buretele tubului colector de salivă în gură, tamponați activ interiorul gurii și 

limbii pentru a colecta lichidul bucal timp de aproximativ 1-2 minute. 

2. Deșurubați partea superioară a recipientului de soluție de procesare a probelor.  

3. Adăugați 0,2 ml (toată soluția din recipient) din soluția de prelucrare a probei în tubul de 

extracție.  

4. Introduceți buretele tubului colector în partea superioară a tubului de extracție și presați 

cu mâna peretele tubului de extracție peste burete, astfel încât saliva din buretele colectorului 

de salivă să curgă în tubul de extracție. Răsuciți și închideți complet capacul colectorului de 

probă.  

5. Agitați ușor tubul de extracție vertical timp de aproximativ 5 secunde pentru a permite 

salivei să se amestece bine cu soluția de procesare. 
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6. După 1 minut proba poate fi utilizată pentru test.  

7. Volumul corect al eșantionului trebuie să se afle în linia punctată, eșantionat prea mic sau 

prea mare este greșit.  

8. Scoateți dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat.  

9. Așezați dispozitivul de testare pe o suprafață plană, curată și uscată; 

10. Adăugați 2-3 picături de probă în orificiul de test al dispozitivului de testare (caseta). 

11. Citiți rezultatul testului în decurs de 10-15 minute.  

Interpretarea rezultatelor:  

– pozitiv: apar două linii. O linie colorată apare în zona-martor (C) şi o altă linie colorată 

apare la zona de test (T);  

– negativ: o linie apare în zona-martor (C) şi nu apare nicio linie în zona de test (T);  

–  neconcludent: apare doar o linie în zona T, sau nu apare nicio linie.  

 

 

 

 

 


