CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

Pro chvíle, na kterých záleží
Získejte náskok před šířením nemoci
díky antigennímu testování
clinitest.siemens-healthineers.com

97,25%
Citlivost

Nosní stěr

Určeno pro samotestování
Pomozte lidem chránit se navzájem a cítit se bezpečněji ve společnosti
ostatních při každodenních činnostech i při mimořádných setkáních.
S testem CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test můžete očekávat
přesné a spolehlivé výsledky za pouhých 15 minut – ať už máte
symptomy onemocnění COVID-19, nebo ne. Pro váš klid k tomu stačí
rychlý, snadný a šetrný test výtěru z nosu.
Test je určen pro dospělé a děti od 12 let věku. Efektivně snižuje riziko
šíření nákazy v rodinách, školách, na pracovištích i v dalších komunitách.

Speciﬁkace

Obsah soupravy

Doba testování do výsledku: 15 minut
Typ vzorku: stěr z přední části nosu
Velikost balení: 5 testů v krabičce
Uchovávání: Pokojová teplota nebo chlazený (2–30 °C)
Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby
Detekovaný antigen: nukleokapsida

Sada CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test
obsahuje vše potřebné pro provedení testu:
• Testovací kazety
• Sterilní tampony
• Předplněné extrakční zkumavky a uzávěry
s kapátkem
• Návod k použití
• Příbalový leták

* Test je schválen k samotestování osobami ve věku 12 let a staršími. Mladší děti může testovat dospělý podle pokynů.

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

Jak provést test

Vložte zkumavku
do dodané pracovní stanice
a sejměte fóliové víčko
z horní části zkumavky.

6x

Tampon na dodané sterilní výtěrové
tyčince opatrně zasuňte do jedné
nosní dírky. Konec tamponu
zasouvejte do hloubky 2–4 cm,
dokud neucítíte odpor.

Výtěrovou tyčinkou
v nosní dírce 5x zatočte.
Opakujte i v druhé
nosní dírce.
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Výtěrovou tyčinkou zatočte
více než 6x uvnitř zkumavky,
a přitom ji přitiskněte na její
dno a stěny. Nechte stát jednu
minutu, a ještě několikrát
tampon přitiskněte.

Poté výtěrovou tyčinku bezpečně
vyjměte a zlikvidujte
a na zkumavku se vzorkem
nasaďte uzávěr s kapátkem.
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Položte kazetu na rovný povrch, označte
ji a přidejte 4 kapky testovaného vzorku
do jamky na vzorek. Výsledky budou
připraveny za 15 minut.
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Interpretace výsledků
Výsledek testu je uveden v testovací
oblasti "T." Čára v oblasti "T" znamená,
že byl detekován antigen SARS-CoV-2,
a absence čáry znamená, že nebyl.

Čára by se měla vždy objevit
v kontrolní oblasti "C." Pokud
čára není přítomna, je výsledek
testu neplatný.

C
T
Pozitivní

C
T
Negativní

C
T
Neplatný

Pokud je výsledek vašeho testu pozitivní, kontaktujte praktického lékaře.

Cena a dodání:
Obj. číslo: 11556491
Cena za test: 89 Kč bez DPH
Počet testů v balení: 170 krabiček po 5 testech (850 testů)
Cena celkem: 75 650 Kč bez DPH
Dodací lhůta: 5 pracovních dnů
Objednávka je možná pouze po celých kartonech,
tj. po násobcích 850 testů.

Jak objednat?
Přes e-shop http://diagnostika.siemens.cz/diagnostika/shop/Catalogue
Případné dotazy posílejte na:
diagnostika.cz.team@siemens-healthineers.com

Kontakt:
Siemens Healthcare, s.r.o.
Healthcare Laboratory Diagnostics
Karásek 1767/1
621 33 Brno, Česká republika
siemens-healthineers.com/cz
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