
SOUČÁSTI TESTU

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO SEBETESTOVÁNÍ
V-CHEKTM Souprava pro rychlé testování antigenu 2019-nCoV
(Imunochromatografie)

1. Výtěrová tyčinka 2. Rapid Test Card = Testovací karta 3. Zkumavka s pufrem 4. Pracovní stojánek

PŘED TESTOVÁNÍM
• Testovací kazeta musí mít před použitím pokojovou teplotu.
• Testovací kazetu vyndejte z obalu až těsně před použitím.
• Položte kazetu na rovný povrch.

ODBĚR VZORKU
1. Hlavičku výtěrové tyčinky zasuňte do levé nosní dírky (2-3 cm) a 

nejméně 5krát otočte proti stěně nosní dírky.
2. Vyjměte výtěrovou tyčinku z nosu a poté ji zasuňte do pravé nosní 

dírky (2-3 cm) a nejméně 5krát otočte proti stěně nosní dírky.
3. Vyjměte výtěrovou tyčinku z nosu.

ZPRACOVÁNÍ VZORKU
Pro snadnější manipulaci se zkumavkou použijte pracovní stojánek.
1. Odšroubujte kapátko ze zkumavky s pufrem.
2. Ponořte hlavičku výtěrové tyčinky se odebraným vzorkem do 

zkumavky s pufrem a 10krát jí otočte, a přitom stlačujte spodní 
část zkumavky. 

3.  Vyjměte výtěrovou tyčinku ze zkumavky a současně stlačte boky 
zkumavky, aby se z hlavičky tyčinky extrahovala kapalina se vzorkem. 

4.  Na zkumavku našroubujte víčko s kapátkem.
5.  Odlomte špičku kapátka.



POSTUP PROVEDENÍ TESTU
1. Přidejte 3 kapky zpracovaného vzorku do jamky na vzorek  

a začněte měřit čas.
2. Test se spustí, jakmile se ve výsledkovém okénku uprostřed karty 

začne pohybovat fialová barva.

VYHODNOCENÍ TESTU
Výsledek odečtěte po 15 minutách.
Odečtení výsledku po méně než 15 minutách, může vést k nesprávně 
negativnímu výsledku.
Odečtení výsledku po více než 20 minutách, může vést k nesprávně 
pozitivnímu výsledku.

Jakákoliv sytost zabarvení (i slabé) testovací linie T znamená 
pozitivní výsledek.

Pokud je výsledek neplatný, nebyl test provedený správně nebo je 
poškozený. Znovu si pozorně přečtěte návod k použití a test opakujte 
s novou testovací kazetou.

Uživatel by neměl činit jakékoliv závěry o zdravotním dopadu 
získaných výsledků, aniž by tyto výsledky nejdříve konzultoval se 
svým lékařem.

Je-li diagnostický zdravotnický prostředek in vitro pro sebetestování 
použit pro sledování existující nemoci, pacient může pozměnit 
způsob léčby pouze tehdy, pokud byl v tomto smyslu náležitě 
proškolen.

UPOZORNĚNÍ
Testovací karty a výtěrové tampóny nepoužívejte opakovaně.
Použité součásti testu vyhoďte do komunálního odpadu.
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