RECOMANDĂRI GENERALE DE UTILIZARE A TESTELOR RAPIDE ANTIGEN
EFECTUATE DIN PROBA DE SALIVĂ
- Se păstrează testele între +2 - +30°C, toate componentele trebuie aduse la temperatura
camerei înainte de testare.
- Caseta de testare trebuie utilizată în termen de 15 minute după scoaterea din folia de
aluminiu.
- Înainte de colectarea probei de salivă, pacientul nu trebuie să fi mâncat sau să fi băut ceva
timp de cel puțin 30 de minute.
- Se asigură permanent dezinfecția corectă a mâinilor și suprafețelor.

Pentru testarea propriu-zisă:
1. Deschideți capacul tubului tampon, apoi introduceți în tub pâlnia de hârtie pentru
colectarea salivei.
2. Rugați copilul Dvs. să scuipe în pâlnie. Este nevoie de aprox. 1 ml de salivă.
3. Scoateți pâlnia din tub și închideți tubul.
4. Amestecați bine lichidul cu saliva, agitând tubul de 10 ori.
5. Scoateți caseta de testare și folia de aluminiu.
6. Așezați caseta pe o suprafață netedă și curată.
7. Rupeți capacul tubului tampon în punctul de rupere, și adăugați 3 picături din amestecul
de salivă și extras de tampon în orificiul de testare al casetei.
8. Așteptați 15 minute și citiți rezultatele.
9. Nu citiți rezultatele după 20 de 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 colorată apare în zona-martor (C) şi nu apare nicio linie în zona de test (T).
– invalid: nu este vizibilă o linie C după 15-20 de minute. Rezultatul testului este, de
asemenea, invalid dacă linia T este vizibilă și nu există linia C. În ambele cazuri testul trebuie
efectuat cu o nouă casetă de testare.
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