ODBĚR VZORKU, MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
Použijte výtěrovou tyčinku pro nosohltan dodávanou v sadě.
1. Odběr nosního sekretu
(1) Opatrně vložte tyčinku do nozdry pacienta, dosáhněte povrchu zadního nosohltanu,
který poskytuje nejvíce sekrece pro vizuální inspekci.
(2) Otřete povrch zadního nosohltanu. Několikrát tyčinkou zatočte.
(3) Vyndejte tyčinku z nosní dutiny.

10 kapek

6x promíchejte

1 minuta
2. Detekce
(1) Otevřete obal s testovací kazetou. Vložte kazetu na suchou a vodorovnou pracovní
plochu.
(2) Přidejte 2 kapky (asi 60 μl) připraveného extraktu se vzorkem.
(3) Zkontrolujte výsledky 10 – 15 minut po provedení testu. Výsledky pozorované po
15 minutách nejsou klinicky významné.
2 kapky

2. Odběr sekretu z hrdla
(1) Vložte tyčinku přes celá ústa až do hrdla, soustřeďte na červenou část hrdelní stěny
a čelistní mandle.
(2) Mírně otřete o bilaterální krční mandle a hrdelní stěnu.
(3) Vyhněte se dotyku jazyku a vytáhněte tyčinku.

Co nejdříve po odběru by vzorky měly být ošetřeny roztokem pro odběr virů nebo
roztokem pro extrakci vzorků dodaným s touto soupravou. Test dokončete do 5 minut.
TESTOVACÍ PROCES
1. Extrakce vzorku
(1) Přidejte 0,5 ml (asi 10 kapek) z pufru pro extrakci vzorků do zkumavky.
(2) Vložte tyčinku do zkumavky s obsahem 0,5 ml extrakčního pufru. Zatočte tyčinku
alespoň šestkrát, zatímco její hlavu tlačíte na dno a stěnu zkumavky.
(3) Ponechte tyčinku ve zkumavce po dobu 1 minuty.
(4) Zmáčkněte zkumavku prsty zvenku, aby se tyčinka ponořila.
(5) Těsně spojte nástavec pro kapání se zkumavkou.

15minut
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
Negativní: Zobrazí se pouze jeden červený pruh v kontrolní oblasti (C) a žádný pruh
v testovací oblasti (T).
Pozitivní: Zobrazí se dva červené pruhy. Jeden v testovací oblasti (T) a jeden v
kontrolní oblasti (C).
Nevalidní: Žádný pruh se nezobrazí v kontrolní oblasti. Toto indikuje nesprávnou
operaci nebo poškozenou kazetu. Opakujte test s novou sadou. Pokud problém
přetrvává, přestaňte používat tuto šarži a kontaktujte svého dodavatele.

Pozitivní

Negativní

Neplatný

Poznámka: I nevalidní vzorky jsou považovány za infekční odpad. Měl by být odebrán
nový vzorek.
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