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Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Σιέλου COVID-19

Κασέτα Τεστ Αντιγόνου
(Σιέλου)
Τεστ ταχείας ανίχνευσης για την ποιοτική 
ανίχνευση του αντιγόνου COVID-19 σε 
δείγµα στοµατικού υγρού.



Τί είναι το τεστ ταχείας ανίχνευσης Teastsealabs µε µια µατιά:

Τεστ ταχείας ανίχνευσης για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου COVID-19 σε δείγµα 
στοµατικού υγρού.

 Kλινική
Εκλεκτικότητα

98,8%
 Kλινική

Eυαισθησία

93,6%

Το τεστ ταχείας ανίχνευσης Teastsealabs kit 
είναι ατοµικά συσκευασµένο και περιέχει :
∆ιαθέσιµα υλικά
α.  Συσκευή τεστ 
β.  Σωληνάριο εκχύλισης
γ.  ∆ιάλυµα εκχύλισης
δ.  Σάκος συλλογής δείγµατος 
ε.  Σταγονόµετρο 
στ.Οδηγίες Χρήσης

Οδηγίες Χρήσης

ζ. η.

Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν 
παρέχονται
ζ. Χρονόµετρο
η. Πλαστική σακούλα αποβλήτων

Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν 
παρέχονται :
ζ. Χρονόµετρο
η.  Πλαστική σακούλα αποβλήτων

Οδηγίες Χρήσης

α. β. γ. δ. ε.στ.



ΣΥΛΛΟΓΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
1. Συλλογή δείγµατος σάλιου
Πλύνετε τα χέρια σας µε σαπούνι και νερό/αντισηπτικό 
χεριών µε βάση το οινόπνευµα. Ανοίξτε  το σάκο συλλογής 
δείγµατος. Καθαρίσετε το σάλιο στο βάθος του λαιµού και, 
στη συνέχεια, πτύστε το σάλιο (περίπου 2 ml) στο σάκο 
συλλογής. Αποφύγετε την επιµόλυνση του σάλιου µε την 
εξωτερική επιφάνεια του σάκου συλλογής.
2. Το τεστ θα πρέπει να πραγµατοποιείται αµέσως µετά από 
τη συλλογή δείγµατος. Μην αφήνετε το δείγµα σε 
θερµοκρασία δωµατίου για περισσότερες από 2 ώρες. Τα 
δείγµατα µπορούν να φυλάσσονται στους -20 °C για έως 1 µήνα πριν από την εκτέλεση του τεστ.
3. Σε περίπτωση µεταφοράς των δειγµάτων, αυτά θα πρέπει να συσκευάζονται σύµφωνα µε 
τους τοπικούς κανονισµούς σχετικά µε τη µεταφορά αιτιολογικών µέσων.
4. Εάν τα δείγµατα φυλάσσονται στους -20°C, θα πρέπει να επιστρέφουν σε θερµοκρασία 
δωµατίου, να αποψύχονται πλήρως και να αναµιγνύονται πλήρως πριν από το τεστ. Τα δείγµατα 
µπορούν να ψυχθούν και να αποψυχθούν µία φορά. Οι επαναλαµβανόµενοι κύκλοι ψύξης και 
απόψυξης θα πρέπει να αποφεύγονται.

Ο∆ΗΓΙΕΣ
Το δείγµα και τα διαθέσιµα υλικά για την διεξαγωγή του τεστ θα πρέπει να βρίσκονται σε 
θερµοκρασία δωµατίου 15-30°C  πριν από το τεστ.
Βήµα 1. Σπάστε το άκρο του φιαλιδίου που περιέχει  το διάλυµα εκχύλισης. Αφαιρέστε το πώµα 
του σωληναρίου εκχύλισης. Προσθέστε όλο το διάλυµα εκχύλισης µέσα στο σωληνάριο 
εκχύλισης.
Βήµα  2. Μεταφέρετε µε το σταγονόµετρο 3 σταγόνες (περίπου 100µL) φρέσκου σάλιου από το 
σάκο συλλογής στο σωληνάριο εκχύλισης. Ανακινήστε και αναµίξτε πλήρως.
Βήµα  3. Αφαιρέστε τη συσκευή τεστ από τον φάκελο αλουµινίου και τοποθετήστε τη σε ένα 
τραπέζι. Προσθέστε 3 σταγόνες αναµεµειγµένου δείγµατος από το σωληνάριο εκχύλισης στην 
οπή της συσκευής τεστ (S) κάθετα.
Βήµα  4. Ελέγξτε το αποτέλεσµα µετά από 15 λεπτά. Εάν το αποτέλεσµα δεν ελεγχθεί για 20 
λεπτά ή περισσότερο, τα αποτελέσµατα δεν είναι έγκυρα και προτείνεται επανάληψη του τεστ.

Πώς να χρησιµοποιήσετε το Teastsealabs:

Βήµα1 Βήµα2 Βήµα3 Βήµα4

Απορρίψτε
µέσα στο σάκο
αποβλήτων

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

‘Ελεγχος

Θετικό Αρνητικό Μη έγκυρο



Μένουµε ασφαλείς,
Προστατεύουµε τους γύρω µας!

Κασέτα Τεστ Αντιγόνου
(Σιέλου)


