
 
 
 

Инструкции за употреба  

Комплект за откриване на антиген COVID-19  

- назален тампон  

 BG  
 
За употреба при самостоятелно тестване / Подходящ за 
непрофесионалисти за провеждане на самостоятелно 
тестване.  
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРЕДИ УПОТРЕБА НА 
ИЗДЕЛИЕТО 
1. Прочетете внимателно инструкциите преди първата 

употреба.  
2. При хора, които не са в състояние сами да извършат теста, 

той трябва да бъде извършен от законните настойници.  
3. При деца под 15-годишна възраст самостоятелното 

тестване трябва да се провежда под надзора на възрастен.  
4. С този тест се открива антигенът SARS-CoV-2 в секрет от 

носната кухина, който се взема чрез стерилен назален 
тампон.  

5. При хора, които наскоро са претърпели травма или 
операция на носа или имат тежка коагулопатия, вземането 
на проба от носа с тампон трябва да е щадящо, за да се 
избегнат наранявания на носа.  

6. Моля, използвайте съставните части, предоставени в 
комплекта, за тестване. Не използвайте елементи от други 
източници.  

7. Моля, използвайте този продукт на място с достатъчно 
светлина, за да можете да интерпретирате резултатите 
точно.  

 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ СЛЕД УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА  
1. Ако получите положителен резултат, моля, свържете се със 

семейния си лекар или потърсете помощ от професионално 
медицинско заведение възможно най-скоро. Необходим е 
тест с нуклеинова киселина, за да се потвърди вирусната 
инфекция.  

2. Отрицателният резултат не може напълно да изключи 
възможността за вирусна инфекция. Неправилното вземане 
на проби или ниският вирусен товар също могат да доведат 
до фалшиво отрицателен резултат.  

3. Ако нараните носа си при вземането на проби, потърсете 
медицинска помощ.  

4. След приключване на теста, моля, дезинфекцирайте 
тампоните, тестовите карти и другите използвани 
компоненти със спрей с домакинска белина или спрей със 
70%-75% алкохол.  

5. Опаковайте дезинфекцираните предмети и ги изхвърлете в 
съответствие с местните разпоредби.  

6. След теста измийте добре ръцете си. 
 
КОМПОНЕНТИ НА ПРОДУКТА  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ТЕСТА  

  
 
 
 
 
 

 Оставете компонентите на продукта на стайна 

температура (15-30°C или 59-86°F).  

  
 
 
 
 
 

 Издухайте носа, за да прочистите носните 

кухини.  

  
 
 
 
 
 
 

 Измийте ръцете си и ги дръжте сухи.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Прочетете внимателно 

инструкциите за употреба.  

 Можете също така да сканирате 

QR-кода за работно видео.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 Проверете срока на годност след 

символа от  от другата страна 

на опаковката от алуминиево 

фолио.  

 НЕ използвайте тестове с 

изтекъл срок на годност.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 Използвайте телефона или 

часовника си като таймер.  

  
 
 
 
 
 

 Използвайте спрей с домакинска белина или 

спрей със 70%-75% алкохол, за да 

дезинфекцирате използваните компоненти на 

продукта.  

 
 

Епруветка за извличане 
на проба и капачка на 

епруветката  

Тампон за вземане на 
проби  

Отлепете   
ТУК  

Тестова карта   
 (Опаковани в торбичка)  

 

Прозорец с резултати  

Кладенец за зареждане "S"  

Опаковка от алуминиево 
фолио  

Отлепете ТУК  

Изсушител   
 (Изхвърлете го.  
 Не отваряйте)  

 
Инструкции  

за използване  



ПРОЦЕДУРИ ПРИ ТЕСТВАНЕ  

  
 
 
 
 
 
 

 Отлепете, за да 
отворите опаковката на 
тампона за вземане на 
проби.  

 НЕ докосвайте върха 
на тампона.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Внимателно поставете накрайника на 
тампона на 2-3 см в едната носна 
кухина.  

  

 Внимателно завъртете тампона на 5 
кръга за 20 секунди, за да съберете 
секрет в носа.  

 НЕ насилвайте тампона, за да не 
нараните носа.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 Внимателно поставете същия накрайник 
на тампона в другата носна кухина.  

 Внимателно завъртете тампона на 5 
кръга за още 20 секунди. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Отлепете уплътнението от алуминиево 
фолио от епруветката за екстракция на 
пробата.  

 Поставете тампона в епруветката за 
екстракция на проби. Разбъркайте 
тампона в разтвора поне 5 пъти.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стиснете тубата с пръсти.  
 Преместете тампона нагоре-надолу поне 

3 пъти, за да се изхвърли разтворът на 
пробата от тампона.  

 Извадете тампона.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Поставете плътно капачката на 
епруветката за екстракция на проби.  

 Внимателно стиснете епруветката 3 
пъти, за да се смеси разтворът на 
пробата.  

 Поставете епруветката неподвижна за 1 
минута.  

 

  
 
 
 
 
 
 

 Отлепете, за да отворите 
торбичката от алуминиево 
фолио  

 Извадете тестовата карта и я 
поставете на масата.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Дръжте епруветката с главата 
надолу.  

 Изстискайте, за да добавите 3 
капки от разтвора на пробата в 
ямката за зареждане "S" на 
тестовата карта.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 Разчетете резултата след 15 минути.  
 Резултатът се счита за неточен и 

невалиден след 30 минути.  
 НЕ зареждайте повторно тестов разтвор 

върху използвана тестова карта.  

 
ТЪЛКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  
  
 
 
 
 
 

Положителен (+):  След 15 до 30 минути 
се появяват червени ивици в двете линии Т 
и С.  
Всеки видим нюанс на сянка на T линията 
трябва да се счита за положителен. 

Понастоящем има съмнение за инфекция с COVID-19. Ето 
защо ви призоваваме да:  
 Незабавно да се свържете с лекар/общопрактикуващ лекар 

или с местния здравен отдел.  
 Спазвайте местните указания за самоизолиране.  
 Направете потвърждаващ тест с PCR.  

 
 
 
 
 

Отрицателен (-):  Червена ивица се 
появява на линията С, докато на линията Т 
не се появява червена ивица за 15 до 30 
минути след зареждането на пробата.  

Отрицателният резултат не може напълно да изключи 
възможността за вирусна инфекция.  Ето защо ви 
призоваваме да:  
 Продължавайте да спазвате всички приложими правила за 

контакт с други хора и мерки за защита.  
 Ако тестът е отрицателен, може да е налице и инфекция.  
 В случай на подозрение повторете теста след 1-2 дни, тъй 

като коронавирусът не присъства във всички фази на 
инфекцията и не може да бъде точно открит.  

  
 
 
 
 

Невалидно:  Ако не се появи червена 
ивица на линия С, това означава, че 
резултатът от теста е невалиден.  
Тествайте повторно с друга тестова карта.  

Ако резултатът от теста е невалиден:  
 Възможно е да се дължи на неправилно изпълнение на 

теста.  
 Повторете теста.  
 Ако резултатите от теста все още са невалидни, свържете се 

с лекар или с тестови център на COVID-19.  
 

ПРОЦЕДУРИ СЛЕД ТЪЛКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

  
 
 
 
 
 
 

 Използвайте спрей с 
домакинска белина или спрей 
със 70%-75% алкохол, за да 
дезинфекцирате използваните 
компоненти на продукта.  

  
 
 
 
 
 
 

 Поставете използваните компоненти на 
продукта в пластмасова торбичка.  

 Затворете торбичката и я поставете в друга 
найлонова торбичка. Изхвърлете торбата 
заедно с битовите отпадъци.  

  
 
 
 
 
 

 Измийте добре ръцете си.  

 
РЕЗЮМЕ  

Новите коронавируси принадлежат към род β. COVID-19 е 
остро респираторно инфекциозно заболяване. Хората по 
принцип са податливи. Понастоящем пациентите, заразени с 
новия коронавирус, са основният източник на инфекция; 
безсимптомните носители на вируса също могат да бъдат 
източници на инфекция. Въз основа на настоящото 
епидемиологично проучване инкубационният период е от 1 до 
14 дни, най-често от 3 до 7 дни. Най-често срещаните симптоми 
са повишена температура, суха кашлица и умора. В някои 
случаи се съобщава и за болки и страдания, възпалено гърло, 
диария, конюнктивит, главоболие, загуба на вкус или мирис, 
обрив по кожата или промяна на цвета на пръстите на ръцете и 
краката. Сериозните симптоми включват затруднено дишане 
или недостиг на въздух, болка или натиск в гърдите, загуба на 
реч или движение. Без навременна медицинска намеса в 
случаите на COVID-19 могат да настъпят тежки усложнения 
или дори смърт.  
 



ПРЕДНАЗНАЧЕНА УПОТРЕБА  

Този продукт е подходящ за хора със симптоми, подобни на 
тези на COVID-19, като кашлица, треска, умора и др., за да 
подпомогне ранното диагностициране на SARS-CoV-2 
инфекция.  
Той може да се използва и за изследване на хора без симптоми 
на COVID-19, за да се следи редовно здравословното им 
състояние.  
 
ПРИНЦИП НА ТЕСТСВАННЕ  

Комплектът за откриване на антиген COVID-19 - назален 
тампон е имунохроматографски мембранен тест, който 
използва високочувствителни моноклонални антитела за 
откриване на нуклеокапсиден протеин от SARS-CoV-2. 
Тестовата лента се състои от следните части: подложка за проба, 
подложка за реагент, реакционна мембрана и абсорбираща 
подложка. Реагентната подложка съдържа колоидно злато, 
конюгирано с моноклонално антитяло срещу нуклеокапсидния 
протеин на SARS-CoV-2; реакционната мембрана съдържа 
вторични антитела за нуклеокапсидния протеин на 
SARS-CoV-2. Цялата лента е закрепена в пластмасово 
устройство.  
Когато пробата се добави в ямката за проба, конюгатите, 
абсорбирани в подложката за реагент, се разтварят и мигрират 
заедно с пробата. Ако в пробата има SARS-CoV-2 антиген, 
комплексът от анти-SARS-CoV-2 конюгата и вируса ще бъде 
уловен от специфичните анти-SARS-CoV-2 моноклонални 
антитела, покрити върху областта на тестовата линия (Т). 
Липсата на линията Т предполага отрицателен резултат. За да 
послужи като процедурен контрол, в областта на контролната 
линия (C) винаги се появява червена линия, която показва, че е 
добавен подходящият обем проба и е налице ефектът на 
изцеждане на мембраната.  
 
СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ  

 
  

Съхранявайте 
в рамките на  
 2°C до 30°C    

Срок на годност 
24 месеца (вижте 

етикета на 
опаковката)  

  

Да се пази  
 от слънчева 

светлина    

Съхранявайте на 
сухо  

  

Пазете от  
 обсега на 

деца    

Не използвайте, 
ако опаковката е 

повредена  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ  

1. Хората, които не са в състояние да извършат теста сами, 
трябва да бъдат тествани от своите законни настойници.  

2. Този продукт е приложим за проби от назален тампон. 
Използването на други видове проби може да доведе до 
неточни или невалидни резултати от теста.  

3. Тествайте в рамките на два часа след вземането на пробата. 
Застоялите проби могат да доведат до неточни резултати.  

4. Уверете се, че е добавено необходимото количество проба за 
тестване. Твърде голямото или твърде малкото количество 
проба може да доведе до неточни резултати.  

5. Моля, изчакайте 15 до 30 минути след зареждането на 
пробата и след това прочетете резултатите от теста. 
Неправилното време за изчакване може да доведе до неточни 
резултати.  

6. Ако тестовата линия или контролната линия е извън 
прозореца за тестване, не използвайте тестовата карта. 
Резултатът от теста е невалиден. Повторно тестване на 
пробата с друга тестова карта.  

7. Този продукт е за еднократна употреба. НЕ рециклирайте 
използвани компоненти.  

8. Дезинфекцирайте използваните продукти, мостри и други 
консумативи със спрей с домакинска белина или спрей със 
70% - 75% алкохол.  

9. Измийте добре ръцете си преди и след теста.  
 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ПРОДУКТА  

Граница на откриване (LoD):  LoD на този продукт е около 
0.05 ng/mL SARS-CoV-2 нуклеокапсиден протеин разтвор.  
 
Кръстосана реактивност с други патогени  
Не се наблюдава кръстосана реактивност със следните патогени:  
Стафилококус ауреус, Стрептококус пневмоние, Вирус на 
морбили, Вирус на паротит, Аденовирус тип 3, Микоплазма 
пневмоние, Парагрипен вирус 2, Метапневмовирус, SARS-CoV, 
MERS-CoV, Човешки коронавирус OC43, Човешки коронавирус 
229E, Човешки коронавирус NL63, Човешки коронавирус HKU1, 
Bordetella parapertussis, грипен вирус B (щам Victoria), грипен 
вирус B (щам B/Yamagata/16/1988), пандемичен грипен вирус A 
(H1N1) от 2009 г., грипен вирус A (H3N2), птичи грипен вирус A 
(H7N9), птичи грипен вирус A (H5N1), вирус на Епщайн-Барр, 
ентеровирус CA16, риновирус, Neisseria meningitidis и 
респираторен синцитиален вирус.  
 
Тест за смущения  
Не се наблюдават смущения със следните материали:  Абидол, 
Алуминиев хидроксид, Азитромицин, Беклометазон, 
Билирубин, Будезонид, Цефтриаксон, Дексаметазон, 
Флунизолид, Флутиказон, Хемоглобин, Хистамин хидрохлорид, 
Левофлоксацин, Лопинавир, Меропенем, Мометазон, Муцин, 
Оселтамивир, Оксиметазолин, Парамивир, Фенилефрин, 
Рибавирин, Ритонавир, Натриев бикарбонат, Натриев хлорид, 
Тобрамицин, Триамцинолон ацетонид, Занамивир, 
α-интерферон.  
Не се наблюдава интерференция със следните респираторни 
патогени:  Стафилококус ауреус, Стрептококус пневмоние, 
Вирус на морбили, Аденовирус тип 3, Микоплазма пневмоние, 
Парагрипен вирус 2, Метапневмовирус, SARS-CoV, MERS-CoV, 

Човешки коронавирус OC43, Човешки коронавирус 229E, 
Човешки коронавирус NL63, Човешки коронавирус HKU1, 
Грипен вирус B (щам Victoria), Грипен вирус B (щам 
B/Yamagata/16/1988), Пандемичен грипен вирус A (H1N1) 2009 г., 
Грипен вирус A (H3N2), Птичи грипен вирус A (H7N9), Птичи 
грипен вирус A (H5N1), Вирус на Епщайн-Барр, Ентеровирус 
CA16, Риновирус, Респираторен синцитиален вирус.  
 
Чувствителност, специфичност и обща точност  
Ефективността на продукта е оценена с клинични проби, като 
за референтен метод е използван търговски комплект за 
RT-PCR.  

Назален 
тампон  

RT-PCR Общо  Положителен  Отрицателен  
Положителен  168 2 170 
Отрицателен  5 262 267 

Общо  173 264 437 

 Чувствителнос
т  Специфичност  Обща 

точност  
 97.1% 99.2% 98.4% 

 
95% CI:  

 [93.4%-99.1%]  
95% CI:  

 [97.3%-99.9%]  
95% CI:  

[96.7%-99.4%]  
 
В общи линии, в 100 RT-PCR потвърдени проби, съдържащи 
вирус, около 97 положителни проби също са тествани 
положително с този продукт. При 100 проби без вирус около 99 
проби също са отрицателни с този продукт.  
 
ОГРАНИЧЕНИЯ  

1. Този продукт е предназначен само за самодиагностика на 
COVID-19. Окончателната диагноза не трябва да се определя 
само въз основа на резултата от един тест, а трябва да се 
определи от професионален лекар след оценка на 
клиничните признаци и резултатите от други изследвания.  

2. Отрицателният резултат означава, че в пробата няма вирус 
или че вирусният товар е под границата на откриване на този 
продукт. Не може напълно да се изключи възможността за 
вирусна инфекция на пациента. Твърде ранното изследване 
след излагане на вируса също може да даде отрицателен 
резултат. Моля, повторете теста след няколко дни, ако 
подозирате вирусна инфекция.  

3. Положителният резултат означава, че в изследваната проба 
вирусният товар е по-висок от границата на откриване на 
този продукт. Въпреки това интензивността на цвета на 
тестовата линия може да не корелира с тежестта на 
инфекцията или прогресията на заболяването на пациента.  

4. Моля, спазвайте стриктно инструкциите при съхранението и 
използването на продукта. Фалшиво отрицателни резултати 
могат да бъдат причинени и от необичайни условия на 
съхранение или неправилно вземане на проби.  

5. НЕ използвайте теста, ако опаковката е повредена. Възможно 
е резултатът от теста да е неточен.  



6. Пробите, събрани от асимптоматични хора с COVID-19, 
могат да дадат фалшиво отрицателни резултати, ако не са 
събрани достатъчно вируси.  

7. Количеството на вирусните антигени в пробата намалява с 
продължителността на заболяването. Пробите, взети една 
седмица след появата на симптомите, са по-склонни към 
фалшиво отрицателни резултати.  
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