Οδηγίες χρήσης Κιτ Ανίχνευσης αντιγόνου
COVID-19 - Ρινικό Επίχρισμα
EL

Για χρήση αυτοδοκιμής / Κατάλληλο για μη επαγγελματίες για
τη εκτέλεση αυτοδοκιμής.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την πρώτη
χρήση.
2. Για άτομα που δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν οι ίδιοι
τη δοκιμή, η δοκιμή θα πρέπει να διεξάγεται από τους
νόμιμους κηδεμόνες.
3. Για παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, η αυτοδοκιμή θα
πρέπει να διεξάγεται υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
4. Η δοκιμή αυτή ανιχνεύει αντιγόνο SARS-CoV-2 σε
εκκρίσεις ρινικής κοιλότητας, η οποία συλλέγεται με ένα
αποστειρωμένο ρινικό επίχρισμα.
5. Για άτομα που έχουν πρόσφατο ρινικό τραύμα ή
χειρουργική επέμβαση ή έχει σοβαρή διαταραχή της
πήξης, απαιτείται απαλή διεργασία για τη συλλογή
ρινικού επιχρίσματος για την αποφυγή τραυματισμών
στη μύτη.
6. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα που
παρέχονται στο κιτ για δοκιμή. Μην χρησιμοποιείτε
εξαρτήματα από άλλες πηγές.
7. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σε ένα
μέρος με αρκετό φως, έτσι ώστε να ερμηνεύσετε τα
αποτελέσματα με ακρίβεια.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. Εάν λάβετε θετικό αποτέλεσμα, επικοινωνήστε με τον
οικογενειακό σας γιατρό ή ζητήστε βοήθεια από μια
επαγγελματική ιατρική εγκατάσταση το συντομότερο
δυνατό. Χρειάζεστε μια δοκιμή νουκλεϊνικών οξέων για
την επιβεβαίωση της ιογενούς λοίμωξης.
2. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να αποκλείσει
εντελώς την πιθανότητα ιογενούς λοίμωξης. Η
εσφαλμένη δειγματοληψία ή το χαμηλό ιικό φορτίο

3.
4.

5.
6.

μπορεί επίσης να προκαλέσει ψευδές αρνητικό
αποτέλεσμα.
Εάν η μύτη σας τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της
δειγματοληψίας, παρακαλούμε ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Όταν ολοκληρωθεί η δοκιμή, παρακαλούμε απολυμάνετε
τους στυλεούς, τις κάρτες δοκιμής και άλλα
χρησιμοποιημένα εξαρτήματα με οικιακό σπρέι χλωρίνης
ή σπρέι αλκοόλης 70%-75%.
Τυλίξτε τα απολυμανθέντα αντικείμενα και απορρίψτε τα
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά τη δοκιμή.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

• Βάλτε τα εξαρτήματα του προϊόντος σε
θερμοκρασία δωματίου (15-30°C ή 5986°F).
• Φυσήξτε τη μύτη για να καθαρίσετε τις
ρινικές κοιλότητες.

• Πλύνετε τα χέρια σας και κρατήστε τα
στεγνά.

Ξεφλουδίστε ΕΔΩ
Παράθυρο
Αποτελεσμάτων
Φρεάτιο
Φόρτωσης "S"
Θήκη Αλουμινόχαρτου

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ

Κάρτα Δοκιμής
(Συσκευασμένο στη θήκη)

• Διαβάστε

προσεκτικά

την

οδηγία χρήσης.
• Μπορείτε επίσης να σαρώσετε
τον κωδικό QR για λειτουργικό
βίντεο. Διαβάστε προσεκτικά
την οδηγία χρήσης.
• Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης
μετά το σύμβολο
πλευρά

στην άλλη

της

θήκης

αλουμινόχαρτου.
Αποξηραντικό
(Απορρίψτε την.
Μην την ανοίξετε.)

• ΜΗΝ

χρησιμοποιείτε

τις

δοκιμές οι οποίες έχουν λήξει.
Οδηγίες
Χρήσης

• Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό ή
ρολόι σας ως χρονόμετρο.
Ξεφλουδί
στε ΕΔΩ

Σωληνάριο Εκχύλησης
Δειγματοληψίας & Καπάκι
Σωληνάριου

Στυλεός Δειγματοληψίας

• Χρησιμοποιήστε ένα οικιακό σπρέι χλωρίνης
ή ένα σπρέι αλκοόλ 70%-75% για να
απολυμάνετε

τα

χρησιμοποιημένα

εξαρτήματα του προϊόντος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

• Ξεφλουδίστε
για
να
ανοίξετε
τη
θήκη
αλουμινόχαρτου.
• Βγάλε την κάρτα δοκιμής
και βάλ' την σε ένα τραπέζι.

• Ξεφλουδίστε για να
ανοίξετε
τη
συσκευασία
του
στυλεού
δειγματοληψίας.

• Κρατήστε
το
σωληνάριο
ανάποδα.
• Πιέστε για να προσθέσετε 3
σταγόνες διαλύματος δείγματος
στο φρεάτιο φόρτωσης "S" στην
κάρτα δοκιμής.

• ΜΗΝ

αγγίζετε το
άκρο του στυλεού.

• Εισάγετε απαλά το ίδιο άκρο στυλεού
στην άλλη ρινική κοιλότητα.
• Περιστρέψτε απαλά το στυλεό 5 γύρους
για άλλα 20 δευτερόλεπτα για την
σύλληψη έκκρισης στη μύτη.
• ΜΗΝ πιέζετε το στυλεό, ώστε να μην
τραυματίσετε τη μύτη.
• Εισάγετε απαλά το ίδιο άκρο στυλεού
στην άλλη ρινική κοιλότητα.
• Περιστρέψτε απαλά το στυλεό 5 γύρους
για άλλα 20 δευτερόλεπτα.
• Ξεφλουδίστε
τη
σφραγίδα
αλουμινόχαρτου από ένα σωληνάριο
εκχύλισης δείγματος.
• Τοποθετήστε το στυλεό σε σωληνάριο
εκχύλισης δείγματος. Ανακατέψτε το
στυλεό στο διάλυμα τουλάχιστον 5
γύρους.
• Πιέστε το σωληνάριο με τα δάχτυλα.
• Μετακινήστε το στυλεό πάνω και κάτω
για τουλάχιστον 3 φορές για να
αποβάλλετε οποιοδήποτε διάλυμα
δείγματος από το στυλεό.
• Βγάλετε το στυλεό.
• Τοποθετήστε
το
καπάκι
του
σωληνάριου σταθερά στο σωληνάριο
εκχύλισης δείγματος.
• Πιέστε απαλά το σωληνάριο για 3
φορές για να αναμίξετε το διάλυμα
δείγματος.
• Βάλτε το σωληνάριο ακίνητο για 1
λεπτό.

•
•
•

Διαβάστε τα αποτελέσματα μετά από
15 λεπτά.
Το αποτέλεσμα θεωρείται ανακριβές
και άκυρο μετά από 30 λεπτά.
ΜΗΝ επαναφορτώνετε το διάλυμα
δείγματος σε μια χρησιμοποιημένη
κάρτα δοκιμής.

•

Σε περίπτωση υποψίας, επαναλάβετε τη δοκιμή μετά
από 1 - 2 ημέρες επειδή ο κορωνοϊός δεν
παρουσιάζεται σε όλες τις φάσεις μιας λοίμωξης που
μπορεί να ανιχνευθεί με ακρίβεια.
Μη έγκυρο: Εάν δεν εμφανιστεί
κόκκινη ζώνη στη γραμμή C, αυτό
υποδεικνύει ότι το αποτέλεσμα της
δοκιμής δεν είναι έγκυρο.
Επαναδοκιμάστε το με μια άλλη κάρτα
δοκιμής

Εάν το αποτέλεσμα της δοκιμής δεν είναι έγκυρο:
•
Πιθανόν να προκλήθηκε από εσφαλμένη εκτέλεση
δοκιμής.
•
Επαναλάβετε τη δοκιμή.
•
Εάν τα αποτελέσματα των δοκιμών εξακολουθούν να
είναι άκυρα, επικοινωνήστε με γιατρό ή με ένα τεστ
κέντρο COVID-19.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΤΩΝ

• Χρησιμοποιήστε ένα οικιακό
σπρέι χλωρίνης ή ένα σπρέι
αλκοόλ 70%-75% για να
απολυμάνετε
τα
χρησιμοποιημένα
εξαρτήματα του προϊόντος.

Θετικό (+): Οι κόκκινες ζώνες
εμφανίζονται τόσο στη γραμμή T όσο
και στη γραμμή C σε 15 έως 30 λεπτά.
Οποιαδήποτε ορατή απόχρωση σκιάς
στη γραμμή Τ θα πρέπει να θεωρείται
θετική.

• Τοποθετήστε
τα
χρησιμοποιημένα
εξαρτήματα προϊόντος σε μια πλαστική
σακούλα.
• Κλείστε τη σακούλα και τοποθετήστε την
σε άλλη πλαστική σακούλα. Απορρίψτε
τη σακούλα με οικιακά σκουπίδια.

Επί του παρόντος υπάρχει υποψία λοίμωξης COVID-19.
Ως εκ τούτου, σας ενθαρρύνουμε:
•
Να επικοινωνήσετε αμέσως με γιατρό/γενικό ιατρό ή
με το τοπικό τμήμα υγείας.
•
Συμμορφωθείτε με τις τοπικές οδηγίες για την αυτοαπομόνωση.
•
Εκτελέστε μια δοκιμή επιβεβαίωσης PCR.

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να αποκλείσει
εντελώς την πιθανότητα ιογενούς λοίμωξης. Ως εκ τούτου,
σας ενθαρρύνουμε:
•
Συνεχίστε να τηρήστε όλους τους ισχύοντες κανόνες
σχετικά με την επαφή με άλλους και τα μέτρα
προστασίας.
•
Μπορεί επίσης να υπάρχει λοίμωξη εάν η δοκιμή
είναι αρνητική.

ΤΗΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αρνητικό (-): Μια κόκκινη ζώνη
εμφανίζεται στη γραμμή C ενώ δεν
εμφανίζεται κόκκινη ζώνη στη γραμμή T σε
15 έως 30 λεπτά μετά τη φόρτωση του
δείγματος.

ΜΕΤΑ

• Πλύνετε καλά τα χέρια.y.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι νέοι κορωνοϊοί ανήκουν στο γένος β. COVID-19 αποτελεί
μια οξεία λοιμώδης αναπνευστική νόσος. Είναι γενικά
ευαίσθητοι οι άνθρωποι. Επί του παρόντος, οι ασθενείς οι
οποίοι έχουν μολυνθεί από τον νέο κορωνοϊό είναι η κύρια
πηγή μόλυνσης. ασυμπτωματικοί φορείς του ιού μπορεί
επίσης να είναι μολυσματικές πηγές. Με βάση την τρέχουσα

επιδημιολογική έρευνα, η περίοδος επώασης είναι 1 έως 14
ημέρες, κυρίως 3 έως 7 ημέρες. Τα πιο συνηθισμένα
συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, ξηρό βήχα και κόπωση.
Ορισμένες περιπτώσεις αναφέρουν επίσης πόνους και
σουβλιές, πονόλαιμο, διάρροια, επιπεφυκίτιδα, κεφαλαλγία,
απώλεια γεύσης ή οσμής, εξάνθημα στο δέρμα ή
αποχρωματισμό δακτύλων χεριών ή ποδών. Τα σοβαρά
συμπτώματα περιλαμβάνουν δυσκολία στην αναπνοή ή
δύσπνοια, πόνο στο στήθος ή πίεση, απώλεια ομιλίας ή κίνηση.
Χωρίς έγκαιρη ιατρική παρέμβαση, σοβαρές επιπλοκές ή
ακόμη και θάνατος μπορεί να συμβούν σε περιπτώσεις
COVID-19.

προστεθεί ο κατάλληλος όγκος δείγματος και έχει συμβεί
επίδραση απορρόφηση μεμβράνης.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Αποθήκευση
στο
2°C έως
30°C

Λήξη σε 24
μήνες (βλ.
ετικέτα
συσκευασίας)

Μακριά από
το φως του
ήλιου

Διατηρώ στεγνό

Μακριά από
παιδιά

Μην το
χρησιμοποιείτε
εάν το πακέτο
είναι
κατεστραμμένο

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για άτομα με συμπτώματα
παρόμοια με το COVID-19, όπως βήχα, πυρετό, κόπωση κ.λπ.,
για να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση της λοίμωξης από
SARS-CoV-2.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή ατόμων χωρίς
συμπτώματα COVID-19 για την τακτική παρακολούθηση της
κατάστασης της υγείας τους.
ΑΡΧΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
Το Κιτ Ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 - Ρινικό Επίχρισμα
αποτελεί μια ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία μεμβράνης
που χρησιμοποιεί εξαιρετικά ευαίσθητα μονοκλωνικά
αντισώματα για την ανίχνευση πρωτεΐνης νουκλεοκαψιδίου
από τον SARS-CoV-2. Η λωρίδα δοκιμής αποτελείται από τα
ακόλουθα μέρη: συγκεκριμένα το επίθεμα δείγματος, το
επίθεμα αντιδραστηρίου, τη μεμβράνη αντίδρασης και το
απορροφητικό επίθεμα. Το επίθεμα αντιδραστηρίου περιέχει
το κολλοειδές χρυσό συζευγμένο με το μονοκλωνικό
αντίσωμα κατά της πρωτεΐνης νουκλεοκαψιδίου του SARSCoV-2. η μεμβράνη αντίδρασης περιέχει τα δευτερεύοντα
αντισώματα για πρωτεΐνη νουκλεοκαψιδίου του SARS-CoV2. Ολόκληρη η λωρίδα είναι στερεωμένη μέσα σε μια
πλαστική συσκευή.
Όταν το δείγμα προστίθεται στο φρεάτιο δείγματος, τα
συζεύγματα που απορροφώνται στο επίθεμα αντιδραστηρίου
διαλύονται και μεταναστεύουν μαζί με το δείγμα. Εάν το
αντιγόνο SARS-CoV-2 παρουσιάζει στο δείγμα, το
σύμπλεγμα του συζεύγματος κατά του SARS-CoV-2 και ο ιός
θα συλλεχθεί από τα ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα αντιSARS-CoV-2 που είναι επικαλυμμένα στην περιοχή της
γραμμής δοκιμής (T). Η απουσία της γραμμής Τ υποδηλώνει
αρνητικό αποτέλεσμα. Για να χρησιμεύσει ως διαδικαστικός
έλεγχος, μια κόκκινη γραμμή θα εμφανίζεται πάντα στην
περιοχή της γραμμής ελέγχου (C) υποδεικνύοντας ότι έχει

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
1. Για άτομα που δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν τη δοκιμή
μόνοι τους, η δοκιμή θα πρέπει να διεξάγεται από τους
νόμιμους κηδεμόνες.
2. Το προϊόν αυτό ισχύει για τα δείγματα ρινικού
επιχρίσματος. Η χρήση άλλων τύπων δείγματος μπορεί να
προκαλέσει ανακριβή ή μη έγκυρα αποτελέσματα
δοκιμών.
3. Δοκιμή εντός δύο ωρών μετά τη συλλογή δείγματος. Τα
μπαγιάτικα δείγματα μπορεί να προκαλέσουν ανακριβή
αποτελέσματα.
4. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχει προστεθεί κατάλληλη
ποσότητα δείγματος για δοκιμή. Πάρα πολύ ή πολύ λίγο
ποσό δείγματος μπορεί να προκαλέσει ανακριβή
αποτελέσματα.
5. Περιμένετε 15 έως 30 λεπτά μετά τη φόρτωση του
δείγματος και, στη συνέχεια, διαβάστε τα αποτελέσματα
της δοκιμής. Ο εσφαλμένος χρόνος αναμονής ενδέχεται
να προκαλέσει ανακριβή αποτελέσματα.
6. Εάν η γραμμή δοκιμής ή η γραμμή ελέγχου είναι εκτός
του παραθύρου δοκιμής, μην χρησιμοποιείτε την κάρτα
δοκιμής. Το αποτέλεσμα της δοκιμής δεν είναι έγκυρο.
Επαναδοκιμάστε το δείγμα με μια άλλη κάρτα δοκιμής.
7. Αυτό το προϊόν είναι μίας χρήσης. ΜΗΝ ανακυκλώνουμε
τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα.
8. Απολυμάνετε χρησιμοποιημένα προϊόντα, δείγματα και
άλλα αναλώσιμα με οικιακό σπρέι χλωρίνης ή σπρέι
αλκοόλης 70% - 75%.
9. Πλύνετε καλά τα χέρια σας πριν και μετά τη δοκιμή.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όριο ανίχνευσης (LoD): το LoD αυτού του προϊόντος είναι
περίπου 0,05 ng/mL διάλυμα πρωτεΐνης νουκλεοκαψιδίου
SARS-CoV-2.
Διασταυρούμενη Αντιδραστικότητα με Άλλα Παθογόνα
Δεν παρατηρήθηκε διασταυρούμενη αντιδραστικότητα με τα
ακόλουθα παθογόνα: Η ασθένεια του Σταφυλοκόκκου, η
πνευμονία του Στρεπτόκοκκου, ο ιός Ιλαράς, ο ιός
Παρωτίτιδας, ο Αδενοϊός τύπου 3, η πνευμονία
Μυκοπλάσματος, ο ιός Παραϊνφλουέντζας 2, ο
Μεταπνευμονοίός, SARS-CoV, MERS-CoV, ο Ανθρώπινος
κορωνοϊός OC43, ο Ανθρώπινος κορωνοϊός 229E, ο
Ανθρώπινος κορωνοϊός NL63, ο Ανθρώπινος κορωνοϊός
HKU1, Bordetella parapertussis, ο ιός Γρίπης B (Victoria
Lineage), ο ιός Γρίπης B (strain B/Yamagata/16/1988), ο ιός
της πανδημίας γρίπης Α 2009 (H1N1), ο ιός Γρίπης A (H3N2),
ο ιός της Γρίπης των πτηνών A (H7N9), ο ιός της Γρίπης των
πτηνών A (H5N1), ο ιός Epstein-Barr, ο Εντεροϊός CA16, ο
Ρινοϊός, Neisseria meningitidis, και ο Αναπνευστικός
Συγκυτικός ιός.
Δοκιμή Παρεμβολών
Δεν παρατηρήθηκε παρεμβολές με τα ακόλουθα υλικά:
Αμπιντόλη, Υδροξείδιο του Αργιλίου, Αζιθρομυκίνη,
Μπεκλομεθαζόνη, Μπιλιρουμπίνη, Βουδοσίδη, Κεφτριαξόνη,
Δεξαμεθαζόνη, Φλουνισολίδη, Φλουτικαζόνη, Αιμοσφαιρίνη,
Υδροχλωρική Ισταμίνη, Λεβοφλοξακίνη, Λοπιναβίρη,
Μεροπενέμη, Μομετασόνη, Μουκίνη, Οσελταμιβίρη,
Οξυμεταζολίνη, Παραμιβίρη, Φαινυλεφρίνη, Ριμπαβιρίνη,
Ριτοναβίρη, Διττανθρακικό νάτριο, Χλωριούχο νάτριο,
Τομπραμυκίνη, Τριαμινολόνη ακετονίδη, Ζαναμιβίρη, αιντερφερόνη.
Δεν παρατηρήθηκε παρεμβολές με τα ακόλουθα
αναπνευστικά παθογόνα: Η ασθένεια του Σταφυλοκόκκου, η
πνευμονία του Στρεπτόκοκκου, ο ιός Ιλαράς, ο Αδενοϊός
τύπου 3, η πνευμονία Μυκοπλάσματος, ο ιός
Παραϊνφλουέντζας 2, ο Μεταπνευμονοίός, SARS-CoV,
MERS-CoV, ο Ανθρώπινος κορωνοϊός OC43, ο Ανθρώπινος
κορωνοϊός 229E, ο Ανθρώπινος κορωνοϊός NL63, ο
Ανθρώπινος κορωνοϊός HKU1, ο ιός Γρίπης B (Victoria
Lineage), ο ιός Γρίπης B (strain B/Yamagata/16/1988), ο ιός
της πανδημίας γρίπης Α 2009 (H1N1), ο ιός Γρίπης A (H3N2),
ο ιός της Γρίπης των πτηνών A (H7N9), ο ιός της Γρίπης των
πτηνών A (H5N1), ο ιός Epstein-Barr, ο Εντεροϊός CA16, ο
Ρινοϊός, ο Αναπνευστικός Συγκυτικός ιός.
Ευαισθησία, Ειδικότητα & Συνολική Ακρίβεια
Η απόδοση προϊόντος αξιολογήθηκε με κλινικά δείγματα,
χρησιμοποιώντας το εμπορικό κιτ RT-PCR ως μέθοδο
αναφοράς.

Ρινικό
Επίχρισμα
θετικό
Αρνητικό
Σύνολο

θετικό
168
5
173

RT-PCR

Αρνητικό
2
262
264

Ευαισθησία

Ειδικότητα

97,1%
95% CI:
[93,4%-99,1%]

99,2%
95% CI:
[97,3%-99,9%]

Σύνολο
170
267
437
Συνολική
Ακρίβεια
98,4%
95% CI:
[96,7%-99,4%]

Γενικά, σε 100 RT-PCR επιβεβαιωμένα ιικά που περιέχουν
δείγματα, περίπου 97 θετικά δείγματα δοκιμάζονται επίσης
θετικά με αυτό το προϊόν. Σε 100 δείγματα χωρίς ιό, περίπου
99 δείγματα δοκιμάζονται επίσης αρνητικά με αυτό το προϊόν.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για τη αυτοδοκιμή
διάγνωσης του COVID-19. Η τελική διάγνωση δεν πρέπει
να καθορίζεται αποκλειστικά από το αποτέλεσμα μιας
μόνο δοκιμή, αλλά θα πρέπει να καθορίζεται από
επαγγελματία γιατρό μετά την αξιολόγηση των κλινικών
σημείων και των αποτελεσμάτων άλλων εξετάσεων.
2. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν υπάρχει ιός στο
δείγμα ή το ιικό φορτίο είναι κάτω από το όριο ανίχνευσης
αυτού του προϊόντος. Δεν μπορεί να αποκλείσει εντελώς
την πιθανότητα ιογενούς λοίμωξης του ασθενούς. Πολύ
πρώιμες δοκιμές μετά την έκθεση στον ιό μπορεί επίσης
να δώσει αρνητικό αποτέλεσμα. Επαναλάβετε τη δοκιμή
μετά από λίγες ημέρες εάν υποψιάζεστε λοίμωξη από ιό.
3. Ένα θετικό αποτέλεσμα δείχνει ότι το δοκιμασμένο
δείγμα έχει ιικό φορτίο υψηλότερο από το όριο
ανίχνευσης αυτού του προϊόντος. Ωστόσο, η ένταση του
χρώματος της γραμμής δοκιμής μπορεί να μην
συσχετίζεται με τη σοβαρότητα της λοίμωξης ή την
εξέλιξη της νόσου του ασθενούς.
4. Παρακαλούμε ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες κατά
την αποθήκευση και χρήση του προϊόντος. Τα ψευδές
αρνητικά αποτελέσματα μπορεί επίσης να προκληθούν
από μη φυσιολογικές συνθήκες αποθήκευσης ή
εσφαλμένη δειγματοληψία.
5. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη δοκιμή εάν η συσκευασία έχει
υποστεί ζημιά. Η δοκιμή μπορεί να έχει ανακριβές
αποτέλεσμα.
6. Τα δείγματα που συλλέγονται από ασυμπτωματικούς
ανθρώπους COVID-19 μπορεί να έχουν ψευδές αρνητικά
αποτελέσματα, εάν δεν συλλέγονται αρκετοί ιοί.
7. Η ποσότητα των ιογενών αντιγόνων στο δείγμα θα μειωθεί
με τη διάρκεια της νόσου. Τα δείγματα που λαμβάνονται

μία εβδομάδα μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων είναι
πιο επιρρεπή σε ψευδές αρνητικά αποτελέσματα.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Κατασκευαστής
Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος
στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Περιέχει επαρκή
<n> δοκιμές

για

Κωδικός Παρτίδας
Αριθμός καταλόγου
Μην
επαναχρησιμοποιείται
Μακριά από
το φως του ήλιου

Ημερομηνία
παραγωγής
Συμβουλευτείτε
οδηγίες χρήσης

τις

Διαγνωστική ιατρική
συσκευή
Εντός
Δοκιμαστικού
σωλήνα (In Vitro)
Ημερομηνία χρήσης
Αποθήκευση μεταξύ
2-30°C
Μην
το
χρησιμοποιείτε
εάν το πακέτο
είναι
κατεστραμμένο
Διατηρώ στεγνό
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