Citiți cu atenție acest ghid în întregime înainte de a începe
testarea. Acest test poate fi diferit de cele folosite anterior.

Ghidul dvs. pas cu pas privind
caseta de test rapid antigen
SureScreen SARS-CoV-2
(exsudat nazal) (cu aur coloidal)

Aceste instrucțiuni sunt pentru caseta de test rapid antigen SureScreen Diagnostics
SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (cu aur coloidal), codul produsului: COVID19AGVCGS7.
Ghidul vă explică cum să vă testați pe dvs., pe copilul dvs. sau pe o altă persoană,
împotriva COVID-19, și cum să raportați rezultatele.
Sunt disponibile versiuni în alte limbi, alături de demonstrații video, la:
gov.uk/covid19-self-test-help

Raportați NHS toate rezultatele testelor dvs.

Ce trebuie să faceți

Ghidul dvs. pas cu pas
Citiți instrucțiunile integral și urmați pașii în ordinea
corectă. Pregătirea fiecărui test durează aproximativ
15 minute, iar rezultatele vor fi gata după alte 10 minute.

pregătire în
15 minute

1 Pregătiți zona de testare și verificați conținutul setului de testare
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Aproximativ 1 din 3 persoane care
au COVID-19 nu știu că sunt bolnave.
Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal) 		
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Sfaturi privind efectuarea testului
Instrucțiuni de depozitare și utilizare

• A se păstra în ambalaj la temperatura camerei (2-30°C). Nu congelați.
• Setul trebuie folosit la temperatura camerei (15°C - 30°C). Dacă setul a fost
păstrat la rece (mai puțin de 15°C), înainte de utilizare, lăsați-l la temperatura
normală a camerei timp de 20 minute.
• Folosiți câte un set de testare separat pentru fiecare persoană. Fiecare articol
din setul de testare poate fi folosit o singură dată. Nu refolosiți articolele.
Trebuie să raportați rezultatele fiecărei persoane.
• Dacă aveți probleme de vedere sau cu mâinile, puteți avea nevoie de ajutor
la recoltarea exsudatului nazal și a procesului de testare.
• Dacă aveți un piercing în nas, scoateți-l înainte de efectuarea testului.
• Evitați utilizarea probelor cu sânge. Dacă ați avut sângerări nazale în ultimele
24 ore, trebuie să așteptați 24 ore înainte de a efectua un test.
• Când umblați cu bețișorul cu tampon, nu atingeți capul cu tampon.
• Evitați să atingeți setul de testare și zona ferestrei cu rezultate unde se aplică
proba recoltată.

Avertizări

• A nu se folosi după data de expirare. Respectați data de expirare de pe cutie.
• Până la utilizare, caseta trebuie să rămână în punga sigilată.
• Aceste seturi de testare sunt doar pentru uz uman.
• Cu 15 minute înainte de testare, nu folosiți spray-uri nazale.
• Produsul nu a fost realizat cu cauciuc natural (latex), dar nu poate fi exclusă
complet prezența sau urmele de cauciuc natural în acest produs, așa cum este
livrat utilizatorului final.

Respectați cu strictețe aceste instrucțiuni, acest test poate
fi diferit de cele folosite până acum.
Cod de produs: COVID19AGVCGS7
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Despre acest test
De ce trebuie să vă auto-testați
Acest set de auto-testare împotriva COVID-19 este un test cu bețișor cu
tampon cu vată pentru nas. Poate fi folosit pentru persoanele asimptomatice,
dar trebuie să respectați instrucțiunile la nivel național și să verificați ce tip de
test vi se potrivește.

Dacă sunteți testat pozitiv la COVID-19, trebuie să:
• ajutați la limitarea răspândirii bolii, dvs. și toți membrii gospodăriei dvs.
trebuie să respectați normele actuale comunicate de guvern: nhs.uk/
conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
• informați persoanele cu care ați intrat în contact apropiat și din locurile pe
care le-ați vizitat în ultimele 48 ore înainte de apariția simptomelor, sau din
ziua în care ați fost testat pozitiv, dacă sunteți asimptomatici, pentru a se
testa pentru o posibilă infectare cu COVID-19. Respectați întotdeauna
normele locale și naționale.

Dacă sunteți testat negativ la COVID-19
Este posibil ca, în momentul efectuării testului, să nu fi fost infectați. Totuși,
rezultatul negativ al testului nu reprezintă o garanție că nu aveți coronavirusul.
Trebuie să continuați să respectați instrucțiunile guvernamentale.

SFAT
Dacă aveți îngrijorări, nu întârziați să apelați la ajutor. Aveți încredere în
instinctele dvs.
Dacă aveți simptome de COVID-19 sau ați contractat COVID-19, respectați instrucțiunile
NHS: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
Dacă aveți simptome de COVID-19, iar starea dvs. de înrăutățește sau nu vă simțiți mai bine
după șapte zile, apelați la serviciul NHS 111 pentru coronavirus 111.nhs.uk
Dacă nu aveți acces la internet, sunați la NHS 111.
Pentru urgențe medicale, formați 999.
Puteți afla mai multe despre simptomele de COVID-19 la copii la: nhs.uk/conditions/
coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/
Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal) 		

4

Raportați NHS toate rezultatele testelor dvs.

Cui îi este destinat acest test

Adulți de peste
18 ani

Adolescenți între 12 și
17 ani

Auto-testați-vă și
raportați, cu ajutor la nevoie.

Auto-testați-vă și raportați
sub supravegherea
adulților. Adultul poate
efectua testul, dacă este
necesar.

Copii sub 12 ani
Un adult trebuie să testeze copiii
sub 12 ani. Nu efectuați acest
test dacă nu credeți că puteți
testa un copil. Nu continuați
testul dacă copilul simte
orice durere sau disconfort
pronunțat.

Cât de des trebuie să vă testați
Frecvența testelor poate varia în funcție de situația dvs. personală
și de instrucțiunile naționale sau locale actuale.

Unde puteți găsi ajutor suplimentar
Aflați mai multe despre auto-testare la: gov.uk/covid19-self-test-help

Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SARS-CoV-2
(exsudat nazal) (aur coloidal), cod de produs: COVID19AGVCGS7.
Cod de produs: COVID19AGVCGS7
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1. Pregătiți zona de testare
IMPORTANT
Setul trebuie folosit la temperatura camerei (15°C - 30°C).
Dacă setul a fost păstrat la loc rece (sub 15°C), lăsați-l la temperatura
normală a camerei timp de 20 minute înainte de utilizare.
Nu folosiți spray-uri
nazale cu 15 minute
înainte de testare

15

minute

Veți avea nevoie de: cronometru
(ceas de mână sau de masă),
șervețele, dezinfectant de mâini
sau săpun și apă caldă.

1

Citiți cu atenție acest ghid de instrucțiuni.

2

Eliberați, curățați și uscați o suprafață
plană imediat înainte de a începe testul.

3

Spălați-vă bine pe mâini timp de 20 secunde
cu săpun și apă caldă sau cu dezinfectant
pentru mâini.

secunde

Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal) 		
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Verificați conținutul setului dvs.
4

Cutia setului de testare trebuie să conțină:

Casete de testare în pungi sigilate
Cutie exterioară cu suport de tub

Plicuri cu lichid
(Flacoane cu
soluție tampon
pentru extracție)

Tuburi de
extracție

Instrucțiuni de
utilizare (această
broșură)

Pungi de plastic
pt. deșeuri

Bețișoare

SFAT
Ce este de făcut dacă există articole deteriorate, rupte sau lipsă
Dacă observați ceva deteriorat, rupt sau lipsă, nu folosiți setul de testare.
Ne puteți comunica opinia dvs. cu un apel la centrul de contact pentru clienți.
Liniile sunt disponibile zilnic, de la 07:00 la 23:00.
Sunați la: 119 (gratuit de pe mobil și fix).
Oferim asistență în 200 limbi, cât și în limbajul britanic al semnelor.
Dacă suferiți vătămări din cauza unui dispozitiv, raportați la:
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

Cod de produs: COVID19AGVCGS7

Raportați NHS toate rezultatele testelor dvs.
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2. Pregătiți testul
5

Scoateți caseta de testare din punga sigilată
și puneți-o pe o suprafață plată și curată.

AVERTIZARE

oră

aveţi grijă

După deschidere, folosiți testul în maximum
1 oră, altfel își pierde valabilitatea. Eliminați
caseta și conținutul care au fost scoase din
punga sigilată timp de mai mult de 1 oră.

6

Puneți tubul de extracție în suportul de
tub de extracție (zona perforată circular
de pe capacul cutiei) pentru a evita
vărsarea lichidului.

7

Răsuciți cu grijă pentru a deschide plicul cu
lichid. Deschideți-l ținându-l la distanță, aveți
grijă să nu vărsați deloc din lichid.

AVERTIZARE

Soluția tampon pentru extracție conține
materiale care pot fi iritante în contact cu fața
sau pielea. Dacă soluția intră în contact cu pielea
sau cu ochii, spălați cu apă din abundență.
Dacă apar iritații ale pielii, apelați la medic.

8
aveţi grijă

Deschideți tubul de extracție și stoarceți
ușor tot lichidul de plic în tub.
Aveți grijă să puneți plicul golit de lichid în
punga de plastic pentru deșeuri furnizată.

Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal) 		
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9

Suflați-vă ușor nasul într-un șervețel și
aruncați șervețelul într-un coș de gunoi
cu capac.
Dacă ajutați pe altcineva sau testați un
copil, ajutați-i să-și sufle nasul și aruncați
șervețelul într-un coș de gunoi cu capac.

10

Dacă ajutați pe altcineva sau testați
un copil, ajutați-i să se spele pe mâini.

secunde

11
Vârf textil
Punct
de rupere

Spălați-vă iarăși bine pe mâini timp de
20 secunde cu săpun și apă caldă sau
folosiți dezinfectant.

Găsiți bețișorul cu tampon din punga
sigilată din fața dvs. Identificați vârful
textil, moale.

IMPORTANT

Nu atingeți vârful textil, moale, al bețișorului.
Dacă vârful textul al bețișorului a fost atins,
aruncați bețișorul.

12

Desfaceți încet ambalajul bețișorului de la
celălalt capăt, dar numai când sunteți gata
de utilizare.

aveţi grijă

Cod de produs: COVID19AGVCGS7
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3. Recoltați-vă proba cu bețișorul
Dacă efectuați testul altcuiva, consultați instrucțiunile de la pagina 11.

IMPORTANT
Testul trebuie efectuat doar cu o probă recoltată din nas

13

Introduceți vârful textil al bețișorului
o distanță mică într-o nară (la aproximativ
1,5 cm adâncime în nas).

14

Atingeți ușor partea interioară a nării
dvs. cu bețișorul, într-o mișcare circulară,
de 5 ori timp de cel puțin 5 secunde.

1,5 cm

1,5 cm

secunde

Scoateți-l încet. Nu este nevoie de forță
și nu trebuie să împingeți mult în nară.
Nu puneți bețișorul înapoi în ambalajul
de hârtie original.

secunde

15

Folosind același bețișor, introduceți vârful
textil al bețișorului puțin în cealaltă nară
(adică aproximativ 1,5 cm în interiorul
nasului.)
Rotiți ușor bețișorul în interiorul nării dvs.,
cu o mișcare circulară, de 5 ori timp de cel
puțin 5 secunde.

Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal) 		
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Atunci când faceți un test altcuiva
SFAT
Copiii sub 12 ani trebuie testați de un adult. Respectați instrucțiunile de mai jos
privind pregătirea și testarea unui copil. Puteți urmări un videoclip demonstrativ
la gov.uk/covid19-self-test-help

13

Dacă testați un copil, arătați-i setul de
testare și descrieți-i ce urmează să faceți.
Dacă se poate, așezați copilul în brațele
cuiva sau cereți cuiva să-l țină de mână.

14

Introduceți vârful textil al bețișorului
puțin în nară (până la 1,5 cm) sau până
simțiți rezistență. Răsuciți ușor bețișorul
în interiorul nării într-o mișcare circulară
de 5 ori timp de cel puțin 5 secunde.
Scoateți bețișorul încet. Nu este nevoie
de forță și nu trebuie să împingeți adânc
în nară. Nu puneți bețișorul înapoi în
ambalajul de hârtie original.

15

Folosind același bețișor, introduceți vârful
textil al bețișorului puțin în cealaltă nară
a copilului (până la 1,5 cm) sau până când
simțiți rezistență.

Până la 1,5 cm

1,5 cm

secunde

secunde

Răsuciți ușor bețișorul în interiorul nării
într-o mișcare circulară de 5 ori timp de
cel puțin 5 secunde.

Cod de produs: COVID19AGVCGS7

Raportați NHS toate rezultatele testelor dvs.

11

4. Prelucrați proba recoltată cu bețișorul

SFAT
Pentru cele mai bune rezultate, testați bețișorul
imediat ce este posibil după ce recoltați proba.

16
Strângeţi
și rotiţi

Luați tubul de extracție și puneți vârful textil
al bețișorului în tubul de extracție, pentru
a ajunge în lichid.
Apăsați bine vârful bețișorului de interiorul
corpului tubului și strângeți bine capătul de
jos al tubului între degetul mare și celelalte
degete.

secunde

În timp ce strângeți, rotiți bețișorul timp
de cel puțin 10 secunde.

17
Punct de rupere

Ridicați puțin bețișorul nazal, apoi rupeți
bețișorul în poziția „punct de rupere”.
Lăsați capul bețișorului în tubul de
extracție.
Puneți corpul bețișorului în punga de
plastic pentru deșeuri pusă la dispoziție.

18

Puneți bine dopul pe tubul de extracție.

Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal) 		
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19

Asigurați-vă că caseta de testare este
pe o suprafață curată și plană.
Nu mișcați caseta în timpul testului.

20

Stoarceți încet tubul de extracție și puneți
3 picături de lichid în godeul pentru
probă (S) de pe banda de testare.
Asigurați-vă că scurgeți lichid și nu bule
de aer.
Puneți tubul de extracție în punga
de plastic pentru deșeuri.

21

Porniți cronometrul și așteptați 10 minute
înainte de a citi rezultatul.
După începere, nu mișcați testul.
Interpretați rezultatul după 10 minute.
Nu citiți după 20 minute.
Trebuie să așteptați toată perioada
de 10 minute de developare înainte
de a vă citi rezultatul testului.

Cod de produs: COVID19AGVCGS7
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5. Citiți rezultatul
IMPORTANT
Așteptați 10 minute
pentru a citi
rezultatul.

Nu lăsați testul la developat mai
mult de 20 minute. Acest lucru
va invalida testul.

Rezultat pozitiv

Apar două linii. O linie colorată trebuie să fie în
regiunea liniei de control (C) și o altă linie colorată
trebuie să fie în regiunea liniei de testare (T).
Două linii, una lângă C și una lângă T, chiar
dacă nu sunt clare, arată că testul este pozitiv.

IMPORTANT
Dacă sunteți testat pozitiv, trebuie să vă autoizolați, iar membrii gospodăriei dvs. trebuie să
respecte instrucțiunile guvernului privind autoizolarea: nhs.uk/conditions/coronaviruscovid-19/self-isolation-and-treatment/

Rezultat negativ

O linie colorată apare în regiunea liniei
de control (C). Nu apare nicio linie în
regiunea liniei de testare (T).

Rezultat nul

Nu apare linia de control (C).

Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal) 		
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6. Raportați rezultatul
Trebuie să raportați NHS rezultate
pozitive, negative sau nule

Cod QR
Număr
de identificare (ID)

Înregistrarea tuturor rezultatelor ajută oamenii de
știință să depisteze noi focare ale virusului și să
transmită instrucțiuni privind modul de reacție.
Dacă oamenii raportează doar rezultatele pozitive,
numărul cazurilor pare mai mare decât este în realitate. Astfel, chiar dacă aveți un rezultat negativ sau
nul, veți asigura exactitatea informațiilor NHS. Aveți
nevoie de codul QR sau de numărul de identificare
(ID) de sub codul QR pentru a vă raporta rezultatul.

Raportați online (cea mai rapidă metodă).
Dacă locuiți în Anglia, Țata Galilor sau Irlanda de
Nord, accesați gov.uk/report-covid19-result
Dacă locuiți în Scoția, accesați covidtest.scot

Sau raportați telefonic.
Dacă nu vă puteți raporta rezultatul online,
apelați 119 (gratuit de pe mobil și de pe fix).
Liniile sunt deschise zilnic, între 07:00 și 23:00.

Cod de produs: COVID19AGVCGS7

Raportați NHS toate rezultatele testelor dvs.
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7. Ce înseamnă rezultatul dvs.

Testul este încheiat numai după
ce vă raportați rezultatul
Rezultat pozitiv

Dacă aveți un rezultat pozitiv, este posibil să fiți infectați cu COVID-19 și riscați
să-i infectați și pe alții. Trebuie să vă auto-izolați. Atunci când vă raportați
rezultatul, veți primi alte informații referitoare la următorii pași de parcurs.

AVERTIZARE
Dvs. și toți cei care locuiesc cu dvs. trebuie să respectați instrucțiunile
naționale și locale actuale. Acestea se regăsesc la:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-andtreatment/

Rezultat negativ
Dacă aveți un rezultat negativ, este posibil să nu fi fost infectați în momentul
efectuării testului. Totuși, un rezultat negativ nu reprezintă o garanție că nu
aveți COVID-19.
Dacă aveți un test negativ, trebuie să continuați să respectați normele naționale
și locale, inclusiv spălarea regulată a mâinilor, distanțarea socială și purtarea
măștilor faciale, acolo unde este cazul.
Dacă dezvoltați simptome, trebuie să vă auto-izolați și să obțineți testul actual
recomandat de la: gov.uk/get-coronavirus-test sau cu un apel la centrul de
contact pentru clienți la 119. Liniile sunt deschise zilnic, de la 07:00 la 23:00.
Dvs. și membrii gospodăriei dvs. trebuie să respectați instrucțiunile naționale.

Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal) 		
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Rezultat nul

Dacă obțineți un rezultat nul, acest lucru înseamnă că testul nu a fost desfășurat
corect și că nu se poate spune dacă aveați virusul la efectuarea testului.
Trebuie să folosiți un alt test din pachet imediat ce se poate. Nu reutilizați
nimic de la primul test, începeți procedura de la pasul 1.
Dacă problema persistă, întrerupeți imediat utilizarea setului de testare.
Comandați un nou pachet de seturi de testare accesând: gov.uk/getcoronavirus-test , prin aplicația COVID-19 de la NHS sau cu un apel la centrul
de contact pentru clienți la 119. Liniile sunt deschise zilnic, de la 07:00 la 23:00.

8. Efectuarea testului

Sunt mai multe șanse de a obține un rezultat pozitiv dacă o persoană are
niveluri ridicate de coronavirus (COVID-19). Acest lucru înseamnă că este foarte
probabilă detectarea persoanelor care sunt infectate în prezent și care trebuie
să se auto-izoleze imediat.

9. Eliminați testul în siguranță

După finalizarea testului, puneți tot conținutul uzat în punga pentru deșeuri
pusă la dispoziție și aruncați-o la coșul de gunoi menajer.
După eliminare, spălați-vă bine pe mâini.
Informațiile din această broșură sunt corecte la data de (29 septembrie 2021).
Codul produsului: COVID19AGVCGS7
Denumirea produsului: caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2
(exsudat nazal) (aur coloidal)

Cod de produs: COVID19AGVCGS7
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Notați-vă rezultatele testelor
Acest formular este pentru uzul dvs. propriu. Aveți în continuare obligația
de a raporta rezultatul la NHS (vezi pagina 15 pentru informații).
Accesați: gov.uk/report-covid19-result
Dacă locuiți în Scoția, accesați covidtest.scot

Persoana testată

Data

Ora

Rezultatul
testului

Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal) 		

18

Raportați NHS toate rezultatele testelor dvs.

Setul dvs. conține următoarele materiale
Articole

Set de 7

Instrucțiuni de utilizare (această broșură)

1

Casete de testare în pungi sigilate

7

Pliculețe cu lichid
(flacoanele cu soluție tampon pentru extracție)

7

Tuburi de extracție

7

Bețișoare

7

Pungi de plastic pentru deșeuri

7

Cod de produs: COVID19AGVCGS7
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19

Rezumatul informațiilor suplimentare
Material auxiliar privind auto-testarea
Versiuni în alte limbi și demonstrații video
Instrucțiuni de pregătire și testare
a copiilor

gov.uk/covid19-self-test-help

Instrucțiuni privind auto-izolarea
și informații privind tratamentul

nhs.uk/conditions/coronaviruscovid-19/self-isolation-and-treatment/

Instrucțiunile NHS privind COVID-19

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19

Dacă aveți COVID-19, iar starea dvs. se
înrăutățește sau nu vă însănătoșiți după
șapte zile, apelați la serviciul online 111
al NHS privind coronavirusul:

111.nhs.uk
Sau sunați la NHS 111 dacă nu aveți
acces la internet

Simptomele de COVID-19 la copii

nhs.uk/conditions/coronavirusCOVID-19/symptoms/coronavirus-inchildren

Dacă suferiți vătămări din cauza unui
dispozitiv, raportați la

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

Raportați un rezultat online (Anglia, Țara
Galilor sau Irlanda de Nord):

gov.uk/report-covid19-result

Raportați un rezultat online (Scoția):

covidtest.scot

Comandați un test recomandat în prezent gov.uk/get-coronavirus-test
Articole deteriorate, rupte sau lipsă
Asistență în alte limbi (inclusiv limbajul
britanic al semnelor)

Apelați 119

Raportați rezultatul (dacă nu aveți
acces la internet)

Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal) 		
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Cod de produs: COVID19AGVCGS7
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Note:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal) 		

22

Raportați NHS toate rezultatele testelor dvs.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cod de produs: COVID19AGVCGS7
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Furnizarea acestui dispozitiv este permisă doar ca parte
a implementării Departamentului de Sănătate și Asistență
Socială (DHSC) din cadrul programului NHS Testare și Urmărire.

Manufacturer
Manufacturer
Manufacturer

Producător:
SureScreen Diagnostics
1 Prime Parkway, Prime Enterprise Park, Derby,
DE1 3QB, United Kingdom (Regatul Unit).

Informații despre bețișoare:
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
Adresă: No.10 Beiyuan Ave., Huangyan, 318020
Taizhou, Zhejiang, People’s Republic of China (China)
sau
Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
Adresă: Touqiao Town, Guangling District,
Yangzhou, 225109 Jiangsu P.R. China (China)

0123

0197

Simboluri

TEMPERATURE LIMITATION

30°C

2°C

A se păstra la
2 – 30°C

SterilisedUsing Ethelyne Dioxide

Sterilizat cu
oxid de etilenă

Batch
 Code Numărul lotului USE BY

Data expirării

consult
 instructions for use

Conținut suficient pentru
7 teste

Consultați
instrucțiunile
de utilizare
Număr de catalog

7

Manufacturer

Producător

medical
InVitro
 Diagnostic Medical DeviceDispozitiv
pentru diagnosti-

DO
 NOT REUSE

care in vitro

Nu refolosiți

⚠

Nu folosiți
produsul dacă
ambalajul este
deteriorat
Consultați secțiunea „Sfaturi
privind efectuarea testului”
pentru instrucțiuni și avertizări
generale

Versiunea 5 Data intrării în vigoare: 29.09.2021
Aceste instrucțiuni de utilizare fac referire la caseta de test rapid antigen SARS-CoV-2
(exsudat nazal) (aur coloidal), producător: SureScreen Diagnostics și cod de produs:
COVID19AGVCGS7
Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal) 		
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