ÚTMUTATÓ AZ ANTIGÉN GYORSTESZTEK (NYÁLTESZTEK) HASZNÁLATÁHOZ

Általános tudnivalók:
1. A különféle típusú gyorstesztek esetében be kell tartani a gyártók által megfogalmazott
ajánlásokat.
2. A teszteket +2 - +30 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni.
3. Az alumínium védőfólia felbontása után a tesztet azonnal fel kell használni.
4. A nyálmintát a mintavétel után azonnal le kell tesztelni.
5. A teszt elvégzése előtt legkevesebb 10 perccel tilos élelmiszereket/italokat fogyasztani.
6. Fokozottan figyeljen a kezek és a felületek fertőtlenítésére!
A tesztelés lépései:
1. A teszt alkalmazása előtt a gyermek öblítse ki a száját tiszta vízzel.
2. 5 perc után gyűjtse be a nyálmintát.
3. A gyermek helyezze ajkait a mintagyűjtő tölcsérre és annyi nyálat gyűjtsön össze, amíg a
nyálminta szintje eléri a jelzést (kb. 1 ml).
4. Csavarja le az oldatos fiola tetejét, és öntse a tartalmát a gyűjtőedénybe.
5. Zárja le a nyálminta-gyűjtőedényt, majd erőteljesen rázza össze a mintát az oldattal legalább
5-ször, majd helyezze egy sima felületre kb. 1 percig.
6. Vegye ki a tesztet az alumínium csomagolásból.
7. Helyezze a tesztet egy sima és tiszta felületre.
8. Vegye le a gyűjtőedény tetejét, majd cseppentsen három csepp nyállal kevert oldatot a
tesztkazetta mintamélyedésébe.
9. Tartsa a kazettát szobahőmérsékleten 15 percig, majd olvassa le az eredményt.
A teszteredményeket a teszt elvégzése után 20 percen belül értékelni kell.
A teszteredmény értelmezése az alábbi módon történik:
Pozitív: Két vonal jelenik meg. Egy színes vonal jelenik meg a kontrollterületen (C), és egy
másik színes vonal a tesztterületen (T). Előfordulhat, hogy a tesztterületen megjelenő vonal
halványabb.
Negatív: A kontrollterületen (C) megjelenik egy színes vonal, a tesztterületen (T) pedig nem.
Érvénytelen: Nem jelenik meg a kontrollvonal (C).
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