
Tieto pokyny na použitie sa vzťahujú len na rýchlotest (antigénový) 
na Covid-19 Orient Gene na samotestovanie (GCCOV-502a-H7OGE).

Tento návod vysvetľuje, ako môžete seba alebo inú osobu otestovať na prítomnosť 
ochorenia COVID-19 a výsledky oznámiť NHS.

Ďalšie jazykové verzie vrátane velštiny a videonávody sú k dispozícii na  
gov.uk/covid19-self-test-help

Všetky výsledky testov nahláste NHS

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

Podrobný návod ku rýchlotestu 
(antigénovému) na Covid-19  
Orient Gene na samotestovanie
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Rady k vykonaniu testu
V návode nájdete v rámčekoch ako pomôcku užitočné tipy, rady a výstrahy. Keď budete 
starostlivo dodržiavať tieto pokyny, pravdepodobnosť, že výsledok testu bude spoľahlivý, 
bude výrazne vyššia.

Všeobecné usmernenia a výstrahy
• Ak sa vám počas výteru spustí krvácanie z nosa, prerušte výter. Výter sa nedá testovať.
• Výrobok nebol vyrobený z prírodného kaučukového latexu, prítomnosť alebo stopy 

prírodného kaučukového latexu vo výrobku dodanom koncovému používateľovi 
však nemožno úplne vylúčiť.

• Testovaciu súpravu uchovávajte mimo dosahu detí.
• Všetky súčasti súpravy sú na jedno použitie okrem držiaka na extrakčnú skúmavku. 

Nepoužívajte opätovne žiadne použité súčasti súpravy, ako sú výterové tyčinky 
alebo extrakčné skúmavky, okrem držiaka na extrakčné skúmavky.

• Nemiešajte súčasti z rôznych škatúľ súprav. Používajte iba súčasti súpravy, ktoré sú 
súčasťou tejto súpravy.

• Nepoužívajte testovaciu kazetu, ak bola vystavená čistiacim prostriedkom v 
domácnosti (najmä bielidlu), pretože to môže viesť k nesprávnemu výsledku.

• Nevykonávajte test na priamom slnečnom svetle, pretože to môže viesť k 
nesprávnemu výsledku.

• Tieto súpravy sú určené len na použitie u ľudí.
• Nevyhadzujte držiak extrakčnej skúmavky, je určený na opakované použitie pri 

všetkých testoch.

Približne 1 z 3 ľudí s ochorením COVID-19 o  
svojom ochorení nevie.
Pravidelné samotestovanie môže pomôcť spomaliť šírenie ochorenia a ochrániť 
najzraniteľnejších členov našej rodiny a ľudí v okolí.

Podrobný návod
Prečítajte si pokyny a dodržujte kroky v správnom poradí. Príprava 
každého test trvá približne 15 minút a výsledky budú k dispozícii 
po ďalších 15 minútach.

Obsah tejto príručky

Časť Názov Strana

1 Pripravte si miesto testovania    6

 Skontrolujte obsah vašej testovacej súpravy   7

2  Pripravte si test   8

3  Odoberte vzorku výteru    10

 Testovanie inej osoby   11

4  Spracujte vzorku výteru    12

5  Odčítajte výsledok   14

6  Nahláste výsledok   15

7  Čo znamenajú výsledky   16

8  Citlivosť testu    17

9  Bezpečne zlikvidujte testovaciu súpravu  17

 Zaznačte si výsledky testu   18

Čo musíte urobiť

• Testovaciu súpravu skladujte pri bežnej izbovej teplote alebo na chladnom a 
suchom mieste (2 °C až 30 °C).

• Nenechávajte ju na priamom slnečnom svetle a neskladujte ju v chladničke 
alebo mrazničke.

• Súprava by sa mala používať pri izbovej teplote (15 °C až 30 °C). Ak ste súpravu 
skladovali pri teplote nižšej ako 15 °C, pred použitím ju nechajte 30 minút pri 
normálnej izbovej teplote.

Rady

15- 
minútová 
príprava



Ak máte vy alebo vaše dieťa/deti príznaky koronavírusu (ochorenia COVID-19)  
alebo ste sa koronavírusom (ochorením COVID-19) nakazili, preštudujte si 
usmernenia NHS na internete: nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19

Ak máte vy alebo vaše dieťa/deti príznaky koronavírusu (COVID-19) a stav sa  
vám/vašim deťom zhorší alebo nezlepší po 7 dní, navštívte online službu  
NHS 111: 111.nhs.uk. Ak nemáte prístup na internet, zavolajte na NHS 111.  
V prípade lekárskej pohotovosti volajte 999.

Ak máte obavy, vyhľadanie pomoci neodkladajte. Dôverujte svojim inštinktom.

Rady
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Prečo by ste si mali spraviť samotest
Táto samotestovacia súprava na COVID-19 je (antigénový) rýchlotest vykonaný 
pomocou výteru z nosa, ktorý vám umožní zistiť, či ste infekčný/á. Je určený pre ľudí, 
ktorí majú príznaky, ako aj pre ľudí bez príznakov. Na overenie vhodnosti typu testu  
by ste však mali postupovať podľa vnútroštátnych usmernení. 

Ak máte pozitívny test na COVID-19, mali by ste:
• pomôcť obmedziť šírenie ochorenia, vy a členovia vašej domácnosti by ste mali 

dodržiavať aktuálne vládne nariadenia: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-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 COVID-19
Je pravdepodobné, že v čase vykonania testu ste neboli infekčný/infekčná.  
Negatívny výsledok testu však nezaručuje, že koronavírus nemáte. Mali by ste aj  
naďalej dodržiavať vládne usmernenia.

O tomto teste

Pre koho je tento test vhodný

Kde nájdete ďalšiu podporu
Ďalšie informácie o samotestovaní nájdete na stránke: gov.uk/covid19-self-test-help

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

• Zrakovo postihnuté osoby môžu používať naše testovacie súpravy, môžu však 
potrebovať asistenciu.

• Tento test nie je vhodný pre osoby náchylné na krvácanie z nosa alebo pre osoby, 
ktoré v posledných 6 mesiacoch podstúpili operáciu tváre alebo poranenia hlavy.

Dospelí starší  
ako 18 rokov 
Samotest a hlásenie, 
v prípade potreby s 
asistenciou.

Dospievajúci vo 
veku od 12 do 17 
rokov
Samotest a hlásenie 
pod dohľadom dospelej 
osoby. V prípade potreby 
môže test vykonať 
dospelá osoba.

Deti mladšie ako  
12 rokov
Deti mladšie ako 12 
rokov by mala testovať 
dospelá osoba. Ak sa na 
testovanie dieťaťa necítite, 
test nevykonávajte. Ak 
dieťa pocíti bolesť, v teste 
nepokračujte.



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. Na telefonické linky môžete volať každý deň 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 odberová súprava spôsobila ujmu, jej nahlásenie by mohlo pomôcť iným, 
prejdite na: coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

Rady

1. Pripravte si miesto testovania
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Skontrolujte obsah vašej 
súpravy

 1 Pozorne si prečítajte tento návod.  
Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete 
si tiež pozrieť video s demonštráciou 
výterového testu online: gov.uk/
guidance/covid-19-self-test-help

Bezprostredne pred začiatkom testu 
upracte, vyčistite a vysušte rovný povrch, 
na ktorý umiestnite testovaciu súpravu. 
Zabráni sa tak kontaminácii testu.

Dôkladne si umývajte ruky 20 sekúnd 
mydlom a teplou vodou alebo 
dezinfekčným prostriedkom na ruky. 
Ak testujete viac ako jednu osobu alebo 
opakujete neplatný test, medzi jednotlivými 
testami opätovne očistite povrch a umyte si 
ruky. Zabráni sa tak kontaminácii testu.

2 

3 

4 Vaša testovacia škatuľa by mala obsahovať:Budete potrebovať:
• časovač, napríklad hodinky alebo hodiny
• vreckovky
• zrkadlo
• prípravok na čistenie povrchov
• dezinfekčný prostriedok na ruky alebo mydlo a prístup k teplej vode

Kvapkací uzáver (x7)Extrakčná skúmavka s 
tlmiacim roztokom (x7)

Sterilná odberová tyčinka 
v zapečatenom obale (x7)

Testovacia kazeta v 
zapečatenom vrecku (x7) Rýchlouzatváracie vrecko (x7) 

Používajte ako odpadové vrecko

Držiak extrakčnej skúmavky 
(x1 na opätovné použitie) 

(Nevyhadzujte)

20
sekúnd
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2. Pripravte si test

Nehryzte tesniacu fóliu extrakčnej 
skúmavky. Zabráňte kontaktu 
extrakčného tlmivého roztoku s 
pokožkou.

Varovanie

20
sekúnd

Rukoväť odberovej 
tyčinky

Hrot odberovej 
tyčinky

6 

9 

5 
8 

Výterovú tyčinku nájdete v zapečatenom 
obale. Nahmatajte mäkký textilný hrot 
výterovej tyčinky.

Po vysmrkaní si pomocou mydla a teplej 
vody alebo dezinfekčného prostriedku na 
ruky 20 sekúnd dôkladne umývajte ruky. 
Zabráni sa tak kontaminácii testu.
Ak pomáhate dieťaťu/odkázanej osobe 
vysmrkať sa, obaja si musíte dôkladne 
20 sekúnd umývať ruky alebo použiť 
dezinfekčný prostriedok na ruky.

Držte skúmavku v dostatočnej 
vzdialenosti od tváre a opatrne odlepte 
tesniacu fóliu na extrakčnej skúmavke a 
zabráňte tak rozliatiu tekutiny.

7 Jemne sa vysmrkajte do vreckovky a 
vyhoďte ju do bežného komunálneho 
odpadu. Zbavíte sa tak prebytočného 
hlienu. 

Ak testujete dieťa/odkázanú osobu,  
podľa potreby im pomôžte vysmrkať sa.

Umiestnite extrakčnú skúmavku s  
tlmivým roztokom do držiaka na 
extrakčnú skúmavku.

Varovanie

Nikdy sa rukami nedotýkajte 
mäkkého látkového hrotu odberovej 
tyčinky ani žiadnych povrchov.

10 Otvorte balenie odberovej tyčinky a 
opatrne ju vyberte.

Extrakčný tlmivý roztok obsahuje 
konzervačné látky, ktoré môžu u 
niektorých ľudí vyvolať alergickú 
reakciu. Ak sa roztok dostane do 
kontaktu s pokožkou alebo očami, 
umyte ich dostatočným množstvom 
vody. Ak sa objaví podráždenie 
pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Varovanie



Ak testujete dieťaťa mladšie ako 12 rokov alebo osobu, ktorá potrebuje pomoc, 
postupujte podľa pokynov na strane 11.

x 5

x 5

Testovanie seba

10 

11 Druhá nosová dierka 
Použite tú istú odberovú tyčinku, vložte látkový 
hrot odberovej tyčinky len do druhej nosovej dierky 
(približne 2,5 cm), látkový hrot odberovej tyčinky 
musí byť vložený 2,5 cm vo vnútri druhej nosovej 
dierky. 

Krúživými pohybmi 5-krát jemne pretrite 
odberovou tyčinkou vnútornú stranu nosovej dierky. 
Dbajte nato, aby sa textilný hrot odberovej tyčinky 
dostatočne dotýkal vnútornej strany nosovej dierky.

Prvá nosová dierka 
Vložte látkový hrot odberovej tyčinky len do jednej 
nosovej dierky (približne 2,5 cm), látkový hrot 
odberovej tyčinky musí byť vložený 2,5 cm vo vnútri 
prvej nosovej dierky.

Krúživými pohybmi 5-krát jemne pretrite 
odberovou tyčinkou vnútornú stranu nosovej dierky. 
Dbajte nato, aby sa textilný hrot odberovej tyčinky 
dostatočne dotýkal vnútornej strany nosovej dierky.

Nie je potrebná žiadna sila a nemusíte tlačiť ďaleko 
do nosovej dierky.

Druhá nosová dierka 
Použite tú istú odberovú tyčinku, vložte látkový 
hrot odberovej tyčinky len do jednej nosovej 
dierky testovaného dieťaťa/osoby.

Krúživými pohybmi 5-krát jemne pretrite 
odberovou tyčinkou vnútornú stranu ich nosovej 
dierky, dbajte nato, aby sa textilný hrot odberovej 
tyčinky dostatočne dotýkal vnútornej strany 
druhej nosovej dierky.

x 5

x 5

Prvá nosová dierka 
Vložte látkový hrot odberovej tyčinky len do 
jednej nosovej dierky testovaného dieťaťa/osoby. 

Krúživými pohybmi 5-krát jemne pretrite 
odberovou tyčinkou vnútornú stranu nosovej 
dierky. Nie je potrebná žiadna sila a nemusíte 
tlačiť ďaleko do ich nosovej dierky, dbajte nato, 
aby sa textilný hrot odberovej tyčinky dostatočne 
dotýkal vnútornej strany nosovej dierky.

10

11
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3. Odoberte vzorku výteru

Pred výterom odstráňte všetky piercingy alebo podobné šperky z nosa.

Testovanie inej osoby

Testovanie detí mladších ako 12 rokov by mala vykonať dospelá osoba. Pri príprave a 
testovaní dieťaťa alebo osoby, ktorá potrebuje asistenciu, dodržujte pokyny uvedené 
nižšie. Môžete si tiež pozrieť demonštračné video na stránke: gov.uk/guidance/covid-
19-self-test-help
Ak testujete dieťaťa, 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. 
Požiadajte dieťa, aby sa vysmrkalo do vreckovky. Vyhoďte vreckovku do uzavretého koša.

Ak sa vám počas výteru spustí krvácanie z nosa, prerušte výter. Výter sa nedá testovať.  
Ak krvácanie pretrváva, mali by ste sa poradiť so svojím lekárom.

Varovanie

Ak sa osobe, ktorej robíte výter, spustí krvácanie z nosa, výter prerušte. Výter sa nedá 
testovať. Ak krvácanie pretrváva, mali by ste sa poradiť s ich lekárom.

Varovanie

Varovanie



4. Spracujte vzorku výteru

 

Testovaciu kazetu umiestnite na rovný a vyrovnaný povrch. 
Počas testu testovacou kazetou nehýbte. Pomaly pridajte 
kvapky do vzorky. Nepreplňte ju.

Rady

Testovaciu kazetu, ktorá bola mimo zapečateného vrecka dlhšie 
ako 30 minút, treba zlikvidovať. Vnútorné vysúšacie vrecko a 
vrecúško opatrne vyhoďte do plastového odpadového vrecka/
rýchlouzatváracieho vrecka.

Varovanie

Jednotlivé rýchlouzatváracie vrecká sa 
môžu použiť ako vrecká na odpad.

Rady
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Vložte látkový hrot odberovej tyčinky  
do extrakčnej skúmavky s tekutinou. 

Silno pritlačte hrot k okraju extrakčnej 
skúmavky a aspoň 6-krát ho otočte 
okolo skúmavky.

12 

Jemným stlačením extrakčnej skúmavky kvapnite  
4 kvapky tekutiny do jamky na vzorku (označenej S) 
na testovacej kazete.

Nechajte odberovú tyčinku v extrakčnom 
roztoku, nastavte časovač a nechajte ju 
tam 1 minútu.

Skontrolujte dátum exspirácie (EXP) na zapečatenom 
vrecku. Vyberte testovaciu kazetu zo zapečateného 
vrecka a položte ju na vyčistený rovný povrch.

Vložte odberovú skúmavku do plastového 
rýchlouzatváracieho vrecka.

Nastavte časovač.
Počkajte 15 minút a odčítajte výsledok testu.

13 

16 

14 

15

18

19

Vytiahnite odberovú tyčinku z extrakčnej 
skúmavky.

Pritlačte kvapkací uzáver tesne na extrakčnú 
skúmavku a zabráňte tak pretekaniu.

Umiestnite extrakčnú skúmavku do držiaka na 
extrakčnú skúmavku.

17 

15  
minút



Neplatný výsledok
Kontrolná čiarka (C) sa neobjaví.

Negatívny výsledok
V oblasti kontrolnej čiarky (C) sa objaví 
jedna farebná čiarka. V oblasti testovacej 
čiary (T) sa neobjaví žiadna čiarka.

Ak máte pozitívny test, mali by ste ísť do karantény 
a vaša domácnosť by sa mala riadiť vládnymi 
usmerneniami o samoizolácii:  
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-
isolation-and-treatment/

Dôležité

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 jedna vedľa T,  
aj keď slabé, ukazujú, že test je pozitívny.

Control (C)

Test (T)

QR kód

ID číslo

5. Odčítajte výsledok 6. Nahláste výsledok

Dôležité
NHS by ste mali nahlásiť pozitívne, negatívne 
aj neplatné výsledky.

Test nenechávajte pôsobiť dlhšie než 20 minút, 
pretože výsledok nebude platný.

20 
minút
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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.

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
Zavolajte na číslo119

Telefonické linky sú v prevádzke každý deň od 7:00  
do 23:00 (bezplatné mobilné a pevné linky)



Negatívny výsledok
Ak máte negatívny výsledok, je pravdepodobné, že ste v čase vykonania 
testu neboli infekčný/á. Negatívny výsledok testu však nezaručuje, že nemáte 
COVID-19. 

Ak je váš test negatívny, mali by ste naďalej dodržiavať vnútroštátne a miestne 
pravidlá a usmernenia vrátane pravidelného umývania rúk, dodržiavania 
sociálneho odstupu a nosenia rúška na miestach, kde sa to vyžaduje.

Ak sa u vás objavia príznaky, mali by ste sa izolovať a absolvovať aktuálny 
odporúčaný test na: gov.uk/get-coronavirus-test prípadne telefonátom na 
zákaznícke kontaktné centrum 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.
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7. Čo znamenajú výsledky

Neplatný výsledok
Ak sa zobrazí neplatný výsledok, znamená to, že sa nedá určiť, či ste v čase 
vykonania testu mali vírus. Aby ste si overili, či máte koronavírus, urobte si čo 
najskôr ďalší test. Nepoužívajte nič z prvého testu a začnite postup testovania  
od kroku 1.

Citlivosť 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.

Bezpečne zlikvidujte testovaciu súpravu
Po dokončení testu vložte všetky použité súčasti testovacej súpravy do 
poskytnutého vrecúška na odpad, okrem plastového držiaka na skúmavku,  
a vyhoďte do bežného komunálneho odpadu.

Po likvidácii si dôkladne umyte ruky.

Pozitívny výsledok
Ak máte pozitívny výsledok, je pravdepodobné, že ste v súčasnosti infikovaný/á 
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.

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-and-treatment/

Varovanie

Ak problém pretrváva
Ak problém pretrváva, okamžite prestaňte používať testovacie súpravy. 
Ak nemáte k dispozícii iný test, prostredníctvom aplikácie NHS COVID-19  
alebo na stránke: gov.uk/get-coronavirus-test prípadne telefonátom na 
zákaznícke kontaktné centrum na číslo 119 si môžete vyžiadať iný typ testu.  
Na telefonické linky môžete volať každý deň od 7:00 do 23:00.

Test ste dokončili až po nahlásení výsledku

9

8

Jednotlivé rýchlouzatváracie vrecká sa môžu použiť ako vrecká na odpad.

Rady

Táto príručka sa vzťahuje len na rýchlotest Orient Gene na Covid-19 (antigénový) na samotestovanie: GCCOV-502a-H7OGE Táto príručka sa vzťahuje len na rýchlotest Orient Gene na Covid-19 (antigénový) na samotestovanie: GCCOV-502a-H7OGE

http://gov.uk/get-coronavirus-test
http://nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/
http://gov.uk/get-coronavirus-test
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Zaznačte si výsledky testu Súprava obsahuje nasledujúce materiály

Položky Balenie 7 kusov

Návod na použitie (tento dokument) 1

Sterilná odberová tyčinka v zapečatenom obale 7

Testovacia kazeta v zapečatenom vrecku 7

Extrakčná skúmavka s tlmiacim roztokom 7

Kvapkací uzáver 7

Rýchlouzatváracie vrecko 7

Držiak extrakčnej skúmavky 1

QC certifikát 1

 x

This is for your own records. You should still report your 
result to the NHS (see page 15 for information).
Visit: gov.uk/report-covid19-result If you live in Scotland 
visit: covidtest.scot

Táto príručka sa vzťahuje len na rýchlotest Orient Gene na Covid-19 (antigénový) na samotestovanie: GCCOV-502a-H7OGE Táto príručka sa vzťahuje len na rýchlotest Orient Gene na Covid-19 (antigénový) na samotestovanie: GCCOV-502a-H7OGE

QR kód/ID číslo 
testovacej súpravy

Kto absolvoval test Dátum Čas Výsledok 
skúšky

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
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Dodanie tejto pomôcky je povolené len v rámci distribúcie ministerstvom 
zdravotníctva a sociálnych vecí (DHSC) v programe NHS Test and Trace.

Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd 
Adresa: 3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street,
Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China (Čína)
Tel: +86-572-5226111 Fax: +86-572-5226222
Webová stránka: www.orientgene.com
quality@orientgene.com

SENSUS GROUP LTD
Adresa: The Barn, Tednambury Farm, Tednambury, Spellbrook,  
Herts, CM23 4BD United Kingdom (Spojené kráľovstvo)

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Adresa: Eiestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany (Nemecko)

Použité symboly

Skladujte pri 
teplote 2 – 30 °C

Sterilizované 
pomocou 
etylénoxidu

Výrobca Nepoužívajte 
výrobok, ak 
je balenie 
poškodené

Verzia B22088-03 Dátum účinnosti 04.10.2021 

GCCOV-502a-H7OGE

Informácie o odberovej tyčinke:
Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
Adresa: Touqiao Town, Guangling DISTRICT,
Yangzhou, Jiangsu 225109 China (Čína)

Llins Service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany (Nemecko) 
Email: info@llins-service.com

0123

Manufacturer

Manufacturer 0197

Do      ManufacturerSterilisedUsing  

Autorizovaný zástupca 
v Európe

Skladujte v suchu
Prečítajte si návod 
na použitie

Číslo jednotiek v 
balení (7)consult   keep 

Skladujte mimo 
slnečného žiarenia

Dátum výroby
Nepoužívajte 
opakovane

Varovanie, 
prečítajte si 
návod

DO  date  keep   

Varovanie, 
prečítajte si návod 
na použitie

Dátum exspirácie
Diagnostická 
zdravotná pomôcka 
na použitie in vitroInVitro   USE Batch 

2°C

30°CTEMPERATURE 

Katalógové čísloBez latexu
Zodpovedná osoba 
vo Veľkej Británii

Nesterilizujte 
opakovane

Táto príručka sa vzťahuje len na rýchlotest Orient Gene na Covid-19 (antigénový) na samotestovanie: GCCOV-502a-H7OGE Táto príručka sa vzťahuje len na rýchlotest Orient Gene na Covid-19 (antigénový) na samotestovanie: GCCOV-502a-H7OGE
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