Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte celý tento návod.
Tento test sa môže líšiť od testu, ktorý ste použili v minulosti.

Vaša podrobná príručka
pre testovaciu kazetu
SureScreen SARS-CoV-2
s antigénovým rýchlotestom
(Výter z nosa) (zlatý)

Pokyny sa týkajú testovacej kazety SureScreen SARS-CoV-2 s antigénovým
rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý), kód výrobku: COVID19AGVCGS7.
Príručka vysvetľuje, ako môžete seba, svoje dieťa alebo inú osobu otestovať
na prítomnosť ochorenia COVID-19 a ako oznámiť svoje výsledky.
Alternatívne jazykové verzie a videoukážky sú k dispozícii na adrese:
gov.uk/covid19-self-test-help

Všetky výsledky testov nahláste NHS

Čo musíte urobiť

Vaša podrobná príručka
Prečítajte si pokyny a dodržujte kroky v správnom poradí.
Príprava každého testu trvá približne 15 minút a výsledky
budú k dispozícii po ďalších 10 minútach.

minút

1 Pripravte si priestor na testovanie a skontrolujte

strana 6

2 Pripravte si test

strana 8

obsah testovacej súpravy

3 Odoberte vzorku výteru

strana 10

4 Spracujte vzorku výteru

strana 12

5 Odčítajte výsledok

strana 14

6 Nahláste výsledok

strana 15

7 Čo znamenajú výsledky

strana 16

8 Vykonajte test

strana 17

9 Bezpečne zlikvidujte testovaciu súpravu

strana 17

Približne 1 z 3 ľudí s ochorením
COVID-19 nevie o svojom ochorení.
Táto príručka s pokynmi sa týka iba testovacej kazety SureScreen SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý) 		
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Rady k vykonaniu testu
Skladovanie a manipulácia
• Zabalené skladujte pri izbovej teplote (2 – 30 °C). Nezmrazujte.
• Súprava by sa mala používať pri izbovej teplote (15 °C až 30 °C). Ak ste súpravu
skladovali na chladnom mieste (menej než 15 °C), pred použitím ju nechajte
20 minút pri izbovej teplote.
• Pre každú osobu použite samostatnú testovaciu súpravu. Každú súčasť
testovacej súpravy môžete použiť len raz. Jednotlivé položky nepoužívajte
opakovane. Výsledok každej osoby musíte hlásiť.
• Ak máte problémy s rukami alebo zrakom, možno budete pri odoberaní výteru
a testovaní potrebovať pomoc inej osoby.
• Ak máte piercing v nose, piercing vyberte pred vykonaním testu.
• Vyhnite sa použitiu krvavých vzoriek. Ak ste za posledných 24 hodín krvácali
z nosa, mali by ste pred vykonaním testu počkať 24 hodín.
• Pri manipulácii s tyčinkou sa nedotýkajte hlavičky tyčinky.
• Nedotýkajte sa testovacej súpravy a okna s výsledkami, kam sa pridáva vzorka.

Upozornenia
• Súpravu nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie. Dodržujte dátum
exspirácie na obale.
• Kazeta by mala zostať v uzavretom vrecku, až kým ju nepoužijete.
• Súpravy sú určené len na použitie u ľudí.
• 15 minút pred testovaním nepoužívajte žiadne nosové spreje.
• Výrobok nebol vyrobený z prírodného kaučukového latexu, prítomnosť alebo
stopy prírodného kaučukového latexu vo výrobku dodanom koncovému
používateľovi však nemožno úplne vylúčiť.

Pozorne dodržujte pokyny, tento test sa môže líšiť od testov,
ktoré ste použili v minulosti.
Kód výrobku: COVID19AGVCGS7
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O tomto teste
Prečo by ste si mali spraviť samotest
Samotestovacia súprava na ochorenie COVID-19 je test na výter z nosa. Súpravu
možno použiť pre osoby, ktoré nemajú žiadne symptómy, na overenie vhodnosti
typu testu by ste však mali postupovať podľa vnútroštátnych usmernení.

Ak máte pozitívny test na ochorenie COVID-19,
mali by ste:
• pomôcť obmedziť šírenie ochorenia, vy a vaša domácnosť by ste mali riadiť
aktuálnymi vládnymi usmerneniami: nhs.uk/conditions/coronaviruscovid-19/self-isolation-and-treatment/
• informovať ľudí, s ktorými ste boli v blízkom kontakte, a miesta, ktoré ste
navštívili 48 hodín pred začiatkom príznakov, alebo odo dňa preukázania
pozitívneho výsledku testu, ak nie sú prítomné žiadne príznaky, aby sa
otestovali na možnú infekciu na COVID-19. Vždy sa riaďte miestnymi
a vnútroštátnymi usmerneniami.

Ak máte negatívny test na ochorenie COVID-19
Je pravdepodobné, že v čase vykonania testu ste neboli infekční. Negatívny
výsledok testu však nezaručuje, že koronavírus nemáte. Mali by ste aj naďalej
dodržiavať vládne usmernenia.

RADA
Ak máte obavy, vyhľadanie pomoci neodkladajte. Dôverujte svojim inštinktom.
Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo ste sa ochorením COVID-19 nakazili,
postupujte podľa pokynov NHS: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 a váš stav sa zhoršuje alebo sa po siedmich
dňoch nezlepší, využite online službu NHS 111 pre prípady nákazy koronavírusom
111.nhs.uk
Ak nemáte prístup na internet, zavolajte na NHS 111.
V prípade lekárskej pohotovosti volajte 999.
Viac informácií o ochorení COVID-19 u detí nájdete na stránke nhs.uk/conditions/
coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/
Táto príručka s pokynmi sa týka iba testovacej kazety SureScreen SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý) 		
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Pre koho je test vhodný

Dospelí vo veku
nad 18 rokov

Dospievajúci
vo veku 12 – 17

Samotest
a hlásenie,
v prípade potreby
s asistenciou.

Samotest a hlásenie
pod dohľadom dospelej
osoby. V prípade potreby
môže vykonať test
dospelá osoba.

Deti mladšie ako 12 rokov
Dospelá osoba by mala otestovať
deti mladšie ako 12 rokov.
Nevykonávajte test, ak sa
necítite na testovanie dieťaťa.
Nepokračujte v teste, ak dieťa
pociťuje výrazné nepohodlie
alebo bolesť.

Ako často sa testovať
Frekvencia testovania sa môže líšiť v závislosti od vašej situácie a súčasných
vnútroštátnych alebo miestnych usmernení.

Kde nájdete ďalšiu podporu
Ďalšie informácie o samotestovaní nájdete na stránke:
gov.uk/covid19-self-test-help
Táto príručka s pokynmi sa týka iba testovacej kazety SARS-CoV-2 s antigénovým
rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý), kód výrobku: COVID19AGVCGS7.
Kód výrobku: COVID19AGVCGS7
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1. Pripravte si miesto
testovania
DÔLEŽITÉ
Súprava by sa mala používať pri izbovej teplote (15 °C až 30 °C).
Ak ste súpravu skladovali na chladnom mieste (menej než 15 °C),
pred použitím ju nechajte 20 minút pri izbovej teplote.
15 minút pred
testovaním nepoužívajte
žiadne nosové spreje

15

minút

minút

Budete potrebovať: stopky (napríklad
hodinky alebo nástenné hodiny),
vreckovky, dezinfekčný prostriedok
na ruky alebo mydlo a teplú vodu.

1

Pozorne si prečítajte príručku s pokynmi.

2

Bezprostredne pred začatím testu
vyčistite a vysušte rovný povrch.

3

Dôkladne si umývajte ruky 20 sekúnd
mydlom a teplou vodou alebo
dezinfekčným prípravkom na ruky

sekúnd

Táto príručka s pokynmi sa týka iba testovacej kazety SureScreen SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý) 		
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Skontrolujte obsah vašej
súpravy
4

Vaša testovacia škatuľa by mala obsahovať:

Testovacie kazety v zapečatenom vrecku
Vonkajšia škatuľka s držiakom skúmavky

Vrecúška s tekutinou
(ampulky s extrakčným
pufrom)

Extrakčné
skúmavky

Návod na
použitie
(táto príručka)

Plastové vrecká
na odpad

Tyčinky

RADA
Čo robiť, ak je niečo poškodené, rozbité alebo chýba
Ak zistíte, že je niečo poškodené, rozbité alebo chýba, testovaciu súpravu
nepoužívajte. Túto situáciu môžete telefonicky oznámiť na kontaktné centrum
pre zákazníkov. Volať môžete každý deň v čase od 7.00 do 23.00.
Zavolajte na číslo: 119 (bezplatný hovor z mobilných telefónov a pevných liniek).
Ponúkame podporu v 200 jazykoch, ako aj v britskej posunkovej reči.
Ak vám zariadenie spôsobilo zranenie, nahláste to na:
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

Kód výrobku: COVID19AGVCGS7
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2. Pripravte si test
5

Vyberte testovaciu kazetu zo zapečateného
vrecka a položte ju na vyčistený a čistý povrch.

VAROVANIE

hodina

Po otvorení použite súpravu do 1 hodiny, inak
bude test neplatný. Zlikvidujte kazetu a obsah
vrecka, ktorý bol mimo zapečateného vrecka
dlhšie ako 1 hodinu.

6

7
Dávajte
pozor

 miestnite extrakčnú skúmavku do
U
držiaka extrakčnej skúmavky (perforovaná
kruhová oblasť na veku škatule), aby ste
zabránili rozliatiu tekutiny.

 patrne otočte a otvorte vrecúško
O
s tekutinou. Pri otváraní ho nemajte
v blízkosti tváre a dávajte si pozor,
aby ste žiadnu tekutinu nevyliali.

VAROVANIE
Extrakčný pufor obsahuje materiály, ktoré môžu pri
kontakte s tvárou alebo pokožkou spôsobiť podráždenie.
Ak sa roztok dostane do kontaktu s pokožkou alebo
očami, umyte ich dostatočným množstvom vody. Ak sa
objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.

8
Dávajte
pozor

 tvorte extrakčnú skúmavku a z vrecúška
O
s tekutinou do skúmavky jemne vytlačte
všetku tekutinu.
Buďte opatrní a vložte prázdne vrecúško
s tekutinou do priloženého plastového
vrecka na odpad.

Táto príručka s pokynmi sa týka iba testovacej kazety SureScreen SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý) 		
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Jemne si vyfúkajte nos do vreckovky
a vreckovku odhoďte do uzavretého
koša na odpad.

9

Ak pomáhate niekomu inému alebo
testujete dieťa, pomôžte mu vyfúkať nos
a vreckovku vyhoďte do uzavretého koša.

10

Ak pomáhate niekomu inému alebo
testujete dieťa, pomôžte mu umyť si ruky.

sekúnd

11
Textilný
hrot
Bod
zlomenia

Znovu si 20 sekúnd mydlom a teplou
vodou umývajte ruky alebo použite
dezinfekčný prostriedok na ruky.

Tyčinku nájdete v zapečatenom obale.
Nahmatajte mäkký textilný hrot tyčinky.

DÔLEŽITÉ

Nedotýkajte sa mäkkého textilného hrotu
tyčinky. Ak ste sa dotkli textilného hrotu
tyčinky, tyčinku zlikvidujte.

12

Jemne odlepte obal tyčinky z druhého
konca, až keď budete pripravení
na použitie.

Dávajte
pozor

Kód výrobku: COVID19AGVCGS7
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3. Odoberte vzorku výteru
Ak testujete niekoho iného, pozrite si pokyny na strane 11.

DÔLEŽITÉ
Test by sa mal vykonať iba s použitím vzorky z nosa.

13

Vložte látkový hrot tyčinky do jednej
nosnej dierky (asi 1,5 cm nad nosom).

14

Krúživými pohybmi 5-krát jemne pretrite
tyčinkou vnútornú stranu nosovej dierky
aspoň na 5 sekúnd.

1,5 cm

1,5 cm

sekúnd

Opatrne vyberte tyčinku. Nie je potrebná
žiadna sila a nemusíte tlačiť hlboko do
nosovej dierky. Tyčinku nevracajte do
pôvodného papierového obalu.

sekúnd

15

Použite tú istú tyčinku, vložte látkový
hrot tyčinky do druhej nosovej dierky
(asi 1,5 cm nad nosom.)
Krúživými pohybmi 5-krát jemne pretrite
tyčinkou vnútornú stranu nosovej dierky
aspoň na 5 sekúnd.

Táto príručka s pokynmi sa týka iba testovacej kazety SureScreen SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý) 		

10

Všetky výsledky testov nahláste NHS

Testovanie inej osoby
RADA
Deti mladšie ako 12 rokov by mala testovať dospelá osoba. Postupujte podľa
krokov o postupe prípravy a testovaní dieťaťa uvedených nižšie. Môžete si pozrieť
ukážkové video na: gov.uk/covid19-self-test-help

13

Ak testujete dieťa, ukážte mu testovaciu
súpravu a povedzte mu, čo budete
robiť. Ak je to možné, malo by si sadnúť
niekomu na kolená alebo by ho mal niekto
držať za ruku.

14

Vložte hrot tyčinky do nosovej dierky
(do 1,5 cm) alebo kým nepocítite odpor.
Krúživými pohybmi 5-krát jemne pretrite
tyčinkou vnútornú stranu nosovej dierky
aspoň na 5 sekúnd. Opatrne vyberte
tyčinku. Nie je potrebná žiadna sila
a nemusíte tlačiť hlboko do nosovej
dierky. Tyčinku nevracajte do pôvodného
papierového obalu.

15

Použite tú istú tyčinku a vložte textilný
hrot tyčinky do druhej nosovej dierky
(do 1,5 cm) alebo kým nepocítite odpor.

Až 1,5 cm

1,5 cm

sekúnd

sekúnd

Krúživými pohybmi 5-krát jemne pretrite
tyčinkou vnútornú stranu nosovej dierky
aspoň na 5 sekúnd.

Kód výrobku: COVID19AGVCGS7
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4. Spracujte vzorku výteru
TIP
Pre najlepší výsledok otestujte tyčinku čo najskôr
po odbere vzorky.

16
Stlačte
a potočte

Vezmite si extrakčnú skúmavku a vložte
textilný hrot tyčinky do extrakčnej
skúmavky tak, aby bol ponorený do tekutiny.
Hlavičku tyčinky pevne pritlačte k vnútornej
strane tela skúmavky tak, že palcom
a prstami stlačíte spodnú časť skúmavky.

sekúnd

Počas stlačenia otáčajte tyčinkou aspoň
10 sekúnd.

17
Bod
zlomenia

Mierne nadvihnite výterovú tyčinku,
potom tyčinku zlomte v polohe
„bod zlomenia“. Nechajte výterovú
tyčinku v extrakčnej skúmavke.
Výterovú tyčinku vložte do priloženého
plastového vrecka na odpad.

18

Uzáver kvapkadla pevne nasaďte
na hornú časť extrakčnej skúmavky.

Táto príručka s pokynmi sa týka iba testovacej kazety SureScreen SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý) 		
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19

Uistite sa, že testovacia kazeta je
na čistom a rovnom povrchu.
Počas testu nehýbte testovacou kazetou.

20

Extrakčnú skúmavku jemne stlačte,
aby ste do jamky na vzorku (S)
na testovacom prúžku kvapli 3 kvapky.
Uistite sa, že vytláčate tekutinu,
nie vzduchovú bublinu.
Extrakčnú skúmavku vložte
do plastového vrecka na odpad.

21

Spustite stopky a pred odčítaním
výsledku počkajte 10 minút.
Po spustení testovania nehýbte testom.
Výsledok interpretujte po 10 minútach.
Výsledok nečítajte po 20 minútach.

minút

Pred odčítaním výsledku počkajte celých
10 minút.

Kód výrobku: COVID19AGVCGS7
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5. Odčítajte výsledok
DÔLEŽITÉ
Nenechajte test pôsobiť viac
ako 20 minút.
Test by bol potom neplatný.

Počkajte 10 minút
a pozrite si výsledok.
minút

Pozitívny výsledok

Zobrazia sa dve čiarky. Jedna farebná čiarka by mala
byť v oblasti kontrolnej čiarky (C) a druhá farebná
čiarka by mala byť v oblasti testovacej čiarky (T).
Dve čiarky, jedna vedľa C a druhá vedľa T,
znamenajú, že test je pozitívny, a to aj
v prípade, ak ich je vidieť len slabo.

DÔLEŽITÉ
Ak je výsledok testu pozitívny, mali by ste sa
izolovať a vaša domácnosť by sa mala riadiť
vládnymi usmerneniami týkajúce sa izolácie:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
self-isolation-and-treatment/

Negatívny výsledok

Neplatný výsledok

Kontrolná čiarka (C) sa neobjaví.
Objaví sa jedna farebná čiarka
v oblasti kontrolnej čiarky (C).
V oblasti testovacej čiarky (T)
sa neobjaví žiadna čiarka.
Táto príručka s.pokynmi sa týka iba testovacej kazety SureScreen SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý) 		
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6. Nahláste výsledok
Svoje pozitívne, negatívne alebo neplatné
výsledky by ste mali oznámiť NHS.

QR kód

Zaznamenávanie všetkých výsledkov testov
pomáha vedcom odhaliť nové ohniská výskytu
vírusu a poradiť, ako reagovať.
Ak ľudia nahlasujú len pozitívne výsledky, počty
prípadov sa zdajú vyššie, než v skutočnosti sú.
Takže aj keď máte negatívny alebo neplatný
výsledok, svojím konaním zabezpečíte presnosť
informácií NHS. Na nahlásenie výsledku
potrebujete QR kód alebo identifikačné číslo
pod ním.

ID číslo

Nahlásenie výsledku online (najrýchlejšie)
Ak žijete v Anglicku, Walese alebo
Severnom Írsku, navštívte stránku
gov.uk/report-covid19-result
Ak žijete v Škótsku, navštívte stránku
covidtest.scot

Alebo ho nahláste telefonicky.
Ak nemôžete nahlásiť výsledok online, zavolajte
na číslo 119 (bezplatný hovor z mobilných
telefónov a pevných liniek).
Na telefonické linky môžete volať každý deň.
od 7.00 do 23.00.

Kód výrobku: COVID19AGVCGS7
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7. Čo znamenajú výsledky

Test ste dokončili až po nahlásení
výsledku
Pozitívny výsledok

Ak máte pozitívny výsledok, je pravdepodobné, že ste v súčasnosti infikovaní
vírusom COVID-19 a hrozí, že nakazíte aj ostatných. Mali by ste sa izolovať.
Po nahlásení výsledku vám budú poskytnuté ďalšie informácie o ďalších krokoch.

VAROVANIE
Vy a všetky osoby, ktoré s vami žijú, by ste mali dodržiavať aktuálne
vnútroštátne a miestne usmernenia. Nájdete ich na stránke:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-andtreatment/

Negatívny výsledok
Ak máte negatívny výsledok, je pravdepodobné, že ste v čase vykonania testu
neboli infekční. Negatívny výsledok testu však nezaručuje, že nie ste nakazení
vírusom COVID-19.
Ak máte negatívny test, musíte naďalej dodržiavať vnútroštátne a miestne
pravidlá a usmernenia vrátane pravidelného umývania rúk, dodržiavania odstupu
od iných ľudí a nosenia rúška na miestach, kde to je povinné.
Ak sa u vás objavia príznaky, mali by ste sa izolovať a získať aktuálne odporúčaný
test na stránke: gov.uk/get-coronavirus-test alebo zavolaním do zákazníckeho
kontaktného centra na číslo 119. Na telefonické linky môžete volať každý deň
od 7.00 do 23.00.
Vy aj vaša domácnosť by ste mali dodržiavať vnútroštátne usmernenia.

Táto príručka s pokynmi sa týka iba testovacej kazety SureScreen SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý) 		
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Neplatný výsledok

Ak máte neplatný výsledok, znamená to, že test nebol vykonaný správne a nedá
sa určiť, či ste v čase vykonania testu mali vírus. Musíte čo najskôr použiť iný test
z balenia. Nepoužívajte nič z prvého testu a začnite postup testovania od kroku 1.
Ak problém pretrváva, okamžite prestaňte používať testovaciu súpravu. Objednajte
si nový balík testovacích súprav na stránke: gov.uk/get-coronavirus-test,
prostredníctvom aplikácie NHS COVID-19 alebo zavolaním do zákazníckeho
kontaktného centra na číslo 119. Na telefonické linky môžete volať každý deň
od 7.00 do 23.00.

8. Vykonanie testu

Pozitívny výsledok testu je pravdepodobnejší, ak má testovaná osoba
vysokú hladinu koronavírusu (COVID-19). Znamená to, že s najväčšou
pravdepodobnosťou odhalí ľudí, ktorí sú v súčasnosti infekční a musia
byť okamžite izolovaní.

9. B
 ezpečne zlikvidujte testovaciu
súpravu

Po dokončení testu vložte všetky použité súčasti testovacej súpravy do
poskytnutého vrecka na odpad, okrem plastového držiaka na skúmavku,
a vyhoďte ho do komunálneho odpadu.
Po likvidácii si dôkladne umyte ruky.
Informácie v príručke sú správne ku dňu (29. september 2021).
Kód výrobku: COVID19AGVCGS7
Názov výrobku: SureScreen SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotestom
(výter z nosa) (zlatý)

Kód výrobku: COVID19AGVCGS7
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Zaznačte si výsledok testu
Je to pre vaše vlastné záznamy. Výsledok by ste mali aj napriek
tomu oznámiť NHS (informácie nájdete na strane 15).
Navštívte stránku: gov.uk/report-covid19-result
Ak žijete v Škótsku, navštívte stránku covidtest.scot

Kto absolvoval test

Dátum

Čas

Výsledok
testu

Táto príručka s pokynmi sa týka iba testovacej kazety SureScreen SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý) 		
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Súprava obsahuje nasledujúce materiály
Položky

Balenie
7 kusov

Návod na použitie (táto príručka)

1

Testovacie kazety v zapečatenom vrecku

7

Vrecúška s tekutinou (ampulky s extrakčným pufrom)

7

Extrakčné skúmavky

7

Tyčinky

7

Plastové vrecká na odpad

7

Kód výrobku: COVID19AGVCGS7
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Súhrn informácií
Alternatívne jazykové verzie a videoukážky
Dodatočná podpora pri samotestovaní
gov.uk/covid19-self-test-help
Návod na prípravu a testovanie dieťaťa
Návod na samoizoláciu a informácie
o liečbe

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

Usmernenie NHS k ochoreniu COVID-19

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19

Ak máte príznaky ochorenia COVID-19
a váš stav sa zhoršuje alebo sa po
siedmich dňoch nezlepší, využite online
službu NHS 111 pre prípady nákazy
koronavírusom:

111.nhs.uk
Alebo volajte NHS 111, ak nemáte
prístup na internet

Príznaky ochorenia COVID-19 u detí

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

Ak vám zariadenie spôsobilo zranenie,
nahláste to na:

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

Nahláste výsledok online (Anglicko, Wales
alebo Severné Írsko):

gov.uk/report-covid19-result

Nahláste výsledok online (Škótsko):

covidtest.scot

Objednajte si aktuálne odporúčaný test

gov.uk/get-coronavirus-test

Ak je niečo poškodené, pokazené
alebo chýba jazyková podpora
Zavolajte na číslo 119
(vrátane britského posunkového jazyka)
Nahláste svoj výsledok (ak nemáte prístup
na internet)

Táto príručka s pokynmi sa týka iba testovacej kazety SureScreen SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý) 		
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Dodanie tejto pomôcky je povolené len v rámci distribúcie
ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí (DHSC)
v programe NHS Testovanie a trasovanie.

Manufacturer
Manufacturer
Manufacturer

Výrobca:
SureScreen Diagnostics
1 Prime Parkway, Prime Enterprise Park, Derby,
DE1 3QB, United Kingdom (Spojené kráľovstvo).
Informácie o tyčinke:
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
Adresa: No.10 Beiyuan Ave., Huangyan, 318020
Taizhou, Zhejiang, People’s Republic of China
(Čínska ľudová republika)
alebo
Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
Adresa: Touqiao Town, Guangling District.
Yangzhou, 225109 Jiangsu P.R. China
(Čínska ľudová republika)

0123

0197

Symbols

TEMPERATURE LIMITATION

Skladujte
pri teplote
2 – 30 °C

Batch
 Code

Číslo šarže

30°C

2°C

Prečítajte
si návod na
použitie

consult
 instructions for use

SterilisedUsing Ethelyne Dioxide

USE BY
7

Sterilizované
pomocou
etylénoxidu
Dátum
exspirácie
Obsah dostatočný
na 7 testov

Manufacturer

Zdravotnícka
pomôcka na
diagnostiku in vitro

InVitro
 Diagnostic Medical Device

DO
 NOT REUSE

Ak je balenie
poškodené,
produkt
nepoužívajte

Výrobca

Nepoužívajte
opakovane

⚠

Prečítajte si „Rady
o vykonaní testu“,
kde nájdete
všeobecné pokyny
a upozornenia

Katalógové číslo

Verzia 5 dátum platnosti 29.09.2021
Táto príručka s pokynmi sa týka iba testovacej kazety SARS-CoV-2 s antigénovým
rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý), výrobca: SureScreen Diagnostics a kód výrobku:
COVID19AGVCGS7
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