
Само за ин витро диагностика и професионална употреба* 
Моля, прочетете внимателно инструкциите преди употреба *

Формат: Кутия 25 броя
 Проба: тестове с назофарингеален тампон

Антигенни Тестове с назофарингеален тампон за COVID-19

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВКА НА ПРОБИТЕ

ЧЕТЕНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ДИАГН. ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И СПЕЦИФИЧНОСТ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

СИМВОЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ

СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ТЕСТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

ПРИНЦИП

ПРЕДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ

НЕОБХОДИМИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТ

Тестът за COVID-19 антигени е имунохроматографски тест, използван за 
качествено откриване на антигени в проби от назофарингеален тампон.

Един тест Coretests® тест за антиген на COVID-19 включва 
следните елементи за тестване:
1. Тест касета за COVID-19 Ag
2. Инструкции за потребителя
3. Епруветка за вземане на проби, съдържаща разтвора за 
обработка
4. Назофарингеален тампон

Този комплект за тестване използва моноклонално антитяло COVID-19 и 
поликлонални антитела на кози анти миши IgG, които са имобилизирани 
върху нитроцелулозна мембрана. Той използва колоидно злато за 
етикетиране на моноклоналното антитяло COVID-19. Използва се 
технологията на наноколоидното злато и се прилага специфичната реакция 
антитяло-антиген и принципът на технологията на имунохроматографския 
тест.

При тестване, антигенът на новия коронавирус е пробата, комбинирана с 
моноклоналното антитяло COVID-19, означено с колоидно злато, за да 
образува комплекс, по-късно комбиниран с моноклоналното антитяло 
COVID-19, покрито в Т линията по време на хроматографията, в този 
момент, има една червена линия в Т зоната. Когато пробите не съдържат 
антигена на новия коронавирус, моноклоналното антитяло COVID-19, 
означено с колоидно злато, не може да се комбинира с моноклоналното 
антитяло на COVID-19 от Т региона, следователно не се появява червена 
линия в Т зоната. 

Въпреки наличието или отсъствието на антигена на новия коронавирус в 
пробата, в зоната за контрол на качеството (C) ще се появи червена линия. 
Червената линия, която се появява в зоната за контрол на качеството (C), 
има ролята на: 
1 .проверка на добавянето на достатъчен обем. 
2 получаване на правилния поток. 
3. контролиране на реагентите.

SARS-CoV-2 се предава главно чрез директен контакт със секрети или 
аерозоли или капки. Клиничните симптоми включват висока температура, 
сънливост и системни симптоми, като суха кашлица, затруднено дишане и 
др., които могат да се влошат, причинявайки сериозна пневмония, дихателна 
недостатъчност, синдром на остра респираторна инфекция, септичен шок, 
засягащ няколко органа, сериозни метаболитни заболявания, причинени от 
киселини и др., което също може да бъде животозастрашаващо.
Антигенът, открит чрез теста за антиген Coretests® COVID-19, е N протеинът 
с висока стабилност. Протеинът Spike е основното местоположение на 
мутацията на мутиращия щам от Обединеното кралство (B.1.1.7), Южна 
Африка (501.V2) и Бразилия (P.1). Доказано е, че тестът за антиген 
Coretests® COVID-19 може да открие вирусните антигени на тези три 
мутиращи щама.

1. Часовник или Таймер 
2. Ръкавици При нормална температура пробите трябва да се обработват в 

рамките на 1 час след събиране. Ако пробата не може да бъде 
тествана навреме, обработената проба трябва да бъде 
съхранена при 2-8 ℃ и тестът трябва да бъде завършен в 
рамките на 12 часа след вземане на проба.
Замразяването и размразяването на пробите е строго 
забранено.

1.

2.

Забележка：

Извадете тест касетата от 
опаковката. Поставете я на равна, 
чиста и суха повърхност. 
Добавете 3 капки от готовият разтвор с 
пробата в зоната за проба (S) 

Прочетете резултатите след 10-15 
минути

1.

2.

3.

ПОЛОЖИТЕЛЕН ОТРИЦАТЕЛЕН НЕВАЛИДЕН

Положителен: Появяват се C и T линии
Отрицателен:  Появява се една линия C, не се 
появява линия в T зоната.
Невалиден: Ако в контролната зона не се появи линия, 
резултатите от теста са невалидни, независимо от 
наличието или отсъствието на линия Т. Препоръчително е 
да повторите теста използвайки нов тест. Ако проблемът 
продължава, моля, спрете да използвате продукта и се 
свържете с местния дистрибутор

Съхранение: съхранявайте на 2-30℃. 
Срок на годност: 24 месеца.

Този комплект е клиничен спомагателен тестов продукт. Всяка положителна 
проба трябва да бъде допълнително потвърдена с други методи.

1.  Аналитична чувствителност 
Слюнчен тест Coretests® COVID-19 е потвърден като 22.5 
TCID50/mL.
2. Аналитична специфичност
Резултатите сочат, че слюнчен тест Coretests® за СOVID-19  
няма значителна кръстосана реактивност с изброените 
маркери:

Потенциално кръстосване 

Virus

Bacteria

Yeast

Adenovirus
Human metapneumovirus (hMPV)
Rhinovirus
Enterovirus/Coxsackievirus B4
Human coronavirus OC43
Human coronavirus 229E
Human coronavirus NL63
Human parainfluenza virus 1
Human parainfluenza virus 2
Human parainfluenza virus 3
Human parainfluenza virus 4
Influenza A
Influenza B
Respiratory Syncytial Virus A
Bordetella pertussis
Chlamydia pneumoniae
Haemophilus influenzae
Legionella pnuemophila
Mycoplasma pneumoniae
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes (group A)
Mycobacterium tuberculosis
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Pooled human nasal wash
Candida albicans

Концентрация
1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml

1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml

1.0 x 10⁵ PFU/ml

1.0 x 10⁵ PFU/ml
1.0 x 10⁶ cells/ml

1.0 x 10⁶ cells/ml
1.0 x 10⁶ cells/ml

1.0 x 10⁶ cells/ml
1.0 x 10⁶ cells/ml
1.0 x 10⁶ cells/ml

1.0 x 10⁶ cells/ml

1.0 x 10⁶ org/ml
1.0 x 10⁶ org/ml
N/A

1.0 x 10⁶ U/ml

1.0 x 10⁶ IFU/ml

3. Намеса
Установено е, че следните вещества и условия не пречат на 
теста. Списък на потенциално такиви съединения и 
изпитаните концентрации са както следва:

Вещество

Endogenous

Throat Lozenge
Sore Throat Phenol 
Spray
Anti-viral Drug
Antibacterial, 
Systemic Tobramycin 0.0004% w/v

Phenol

Tamiflu (Oseltamivir Phosphate)

15% v/v

0.5% w/v

Активна съставка
Mucin 2% w/v
Whole Blood

Benzocaine, Menthol

1% v/v

0.15% w/v

Концентрация

Резултатите са: Чувствителност 97.6% (161/165), 
Специфичност 99.1%(542/547), и общо съгласие 98.7% (703/712).

Проведено е клинично проучване с общо 712 проби от слюнка. 
Резултатите от теста на слюнката на слюнката на COVID-19 бяха 
сравнени с тест за откриване на нуклеинова киселина. 
Диагностичната чувствителност и специфичността на резултатите от 
теста са дадена по-долу:

Таблица 1 - Сравнение на  антигенен слюнчен тест за COVID-19

Общо 
резултати Полож.

Положителни

Справка

Отрицателни

Общо резултати 

Отрицат.
Резултати
от 
Coretests

Резултати  от тест с 
нуклеинова киселина

166161 5
4 542

165 547
546
712
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1. Този комплект се използва за еднократно in vitro тестване. 
Същият комплект не може да се използва повторно.
2. Този комплект е подходящ за качествено откриване на човешка 
слюнка проба.
3. Експерименталната среда трябва да бъде защитена отвятър и 
експериментите не трябва да се извършват впрекомерно висока 
температура, висока влажност или прекомерно суха среда.
4. Тестваните проби трябва да се разглеждат като инфекциозни 
агенти и операцията трябва да е в съответствие с инфекцията. 
Правила за работа в лабораторията за заболявания. След като 
използвате този комплект,отпадъците трябва да се изхвърлят 
според закона.
5. Да не се използва след изтичане на срока на годност.
6. Преди да използвате този комплект, трябва внимателно да 
прочетете това ръководство и стриктно контролирайте времето за 
реакция. Ако не спазвате инструкциите, ще получите неточни 
резултати.
7. Този комплект ще покаже отрицателни резултати, когато 
COVID-19 Ag титърът в пробата е под минималната граница на 
откриване на комплекта.
8. Неправилният метод за вземане на проби може да доведе до 
неточни резултати.

ВНОСИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ: 
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Ул. Цар Симеон бл. 20, +359 879 548 300 

1. Прочетете внимателно инструкциите за потребителя, преди да 
стартирате теста.
2. Предназначен само за ин витро диагностика и за професионална 
употреба.
3. Не използвайте тестовата кутия след датата на изтичане на срока на 
годност.
4. Кутията за тестване трябва да се съхранява в запечатана торбичка, 
докато не бъде използвана. Не използвайте кутията за тестване, ако 
торбата е повредена или уплътнението е счупено.
5. Не използвайте повторно кутията.
6.Управлявайте и боравете с пробите и кутията, използвани като 
потенциален фактор за инфекция. Съхранявайте всички използвани проби 
и кутии в подходящ приемник за биоопасни отпадъци. Работата и 
изхвърлянето на опасни материали трябва да са в съответствие с 
местните, национални или регионални разпоредби.
7. Моля, избягвайте консумацията на храна, напитки или пушене в зони, 
където се обработват проби.
8. Не смесвайте и не разменяйте различни проби.
9. Носете ръкавици за еднократна употреба, ексфолианти и предпазни 
средства за очите, когато работите с потенциално опасни материали и 
провеждате тестове. Измийте добре ръцете си в края.

1. Извадете назофарингеалния тампон от торбичката.
2. Поставете тампона в една от ноздрите на пациента, докато достигне 
задната част на носоглътката.
3. Внимателно завъртете тампона 3-5 пъти върху задната част на 
носоглътката.
4. Развийте епруветката за вземане на проби.
5. Поставете тампона в епруветката за пробата до дъното, завъртете и 
стиснете тампона 10 пъти.
6. Оставете тампона в епруветката за събиране за 1 минута.
7. Завъртете и стиснете епруветката няколко пъти с пръсти отвън, за да 
изпуснете течността от тампона. Отстранете тампона.
8. Завийте обратно капачката на епруветката за проба, счупете горната част 
на капачката и започнете теста.
Забележка:
1. Моля, използвайте тампона, за да вземете пробата.
2. Моля, вземете пробата с помощта на чифт предпазни ръкавици, за да 
избегнете замърсяване.
3. Не докосвайте върха (областта за събиране на пробата) на тампона.
4. Вземете пробата след появата на симптомите.
5. Моля, обработете пробата веднага след като бъде взета. Пробата може 
да се съхранява при температури от 2°C ~ 8°C в продължение на 72 часа и 
трябва да бъде замразена при -20°C за дългосрочно съхранение, като се 
избягва многократно замразяване и размразяване.

Прочетете инструкциите, преди да стартирате теста. Съхранявайте теста 
при стайна температура. Отворете тест касета, само при започване на тест.



Само за ин витро диагностика и професионална употреба* 
Моля, прочетете внимателно инструкциите преди употреба *

Формат: касета
Проба: проба от слюнка

COVID-19 Слюнчен Антигенен Тест

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВКА НА ПРОБИТЕ

ЧЕТЕНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ДИАГН. ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И СПЕЦИФИЧНОСТ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

СИМВОЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ

СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ТЕСТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

ПРИНЦИП

ПРЕДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ

НЕОБХОДИМИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТ

Слюнченият тест се използва за качествено откриване на 
антиген на COVID-19 в проба от човешка слюнка.

Coretests® COVID-19 Слюнчен Антигенен тест съдържа 
следните елементи за извършване на тест:
1. Тест касета
2. Инструкция за употреба
3. Колектор за слюнка
4. Екстракционна тръба
5. Разтвор за обработване на проба
6. Поставка за епруветка

Този тестов комплект използва COVID-19 моноклонално 
антитяло и кози анти-миши IgG поликлонални антитела, които 
са респективно имобилизирани върху нитроцелулозна 
мембрана. Използва се колоидно злато за откриване на 
моноклоналното антитяло COVID-19. Използва се технология с 
нано-колоидално  злато и прилагане на високоспецифична 
антитяло-антигенна реакция и технология за имуно-
хроматографски анализ.При тестване антигенът на COVID-19 в 
пробата се комбинира с белязаното с колоидно злато 
моноклонално антитяло COVID-19 към образуван комплекс, 
който след това се комбинира с COVID-19 моноклонално 
антитяло, покрито в Т линията по време на хроматографията, в 
този момент има една червена линия в T. Когато пробите не 
съдържат достатъчно антиген на COVID-19, няма червена линия 
в зона Т. Независимо от наличието на Антиген на COVID-19 в 
пробата, ще се образува червена линия в контролна зона (C). 
Червената линия се появява в контрола на качеството зона (C) 
1. Служи като първа проверка, че е добавен достатъчен обем.
2. Получава се правилен поток 
3. И като контрол за реагенти.

Коронавирусът се предава главно чрез директен контакт с секрети 
или чрез аерозоли и капчици. Доказателствата сочат предаването по 
фекално-слюнен път. Към момента са открити 7 вида HCoV, 
причинени от респираторни заболявания при хората: HCoV-229E, 
HCoV-OC43, SARS-CoV, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, MERS-CoV и 2019-
nCoV, които са сериозните патогени за респираторните заболявания 
при хората. Неговите клинични прояви са треска, изтощение и 
системен симптом, със суха кашлица, затруднено дишане и др. и 
може да се влоши до тежка пневмония, дихателна недостатъчност, 
остър респираторен дистрес синдром, септичен шок, полиорганна 
недостатъчност, тежки киселинно-алкални метаболитни нарушения и 
др. дори бързо застрашаващи живота.

1. Часовник или Таймер 
2. Ръкавици

Прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди 
да извършите теста.
Само за ин витро диагностика.
Не използвайте тест касетата след срока на годност. 
Тест касетата трябва да остане в запечатаната торбичка 
до използване. Не използвайте тест касетата, ако 
торбичката е повредена или опаковката е скъсана.
Не използвайте повторно касетата.
Боравете правилно с пробите и използваните касети 
сякаш са потенциално заразни. Изхвърлете всички 
проби и използвани касети в подходящ контейнер. 
Работата и изхвърлянето на опасните материалите 
трябва да следват местни, национални или регионални 
разпоредби.
Да не се пуши и консумира храна и напитки около 
мястото на вземане на проба.
Не смесвайте и разменяйте различни проби.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Носете еднократни ръкавици, престилка и предпазни 
очила докато работите с потенциално заразен 
материал.  Измийте ръцете си след теста.
Почистете добре разливите с подходящ дезинфектант.

9.

10.

Вкарайте гъбата за събиране на слюнка в устата,  
активно съберете проба от вътрешната страна на устата 
и езика, за да съберете устната течност за около 1-2 
минути, докато гъбата стане мека и напоена. Гъбата ще 
бъде без твърди места, когато е напълно напоена.
Развийте капачката на контейнера с разтвор.
Добавете 0.2mL от разтвора за обработване на 
пробата в екстракционната тръба.
Притиснете стената на екстракционната тръба към 
гъбата с ръка, така че слюнката в гъбата на 
колекторът на слюнка да се освободи в 
екстракционната тръба и затворете с капачката.
Внимателно разклатете тръбата за около 5 секунди, за 
да се смеси добре разтвора за обработка.
След 1 минута пробата може да се тества.

Вземете пробата от слюнка, като използвате колектора за 
слюнка и екстракционната  тръба. Не поставяйте нищо в 
устата, включително храна,напитка, дъвка или тютюневи 
изделия поне 10 минути преди вземане на проба 
1. 

2.
3.

4.   

5.

6.

1 minute

Squeeze the wall of the 
extraction tube against 
the sponge by hand, so 
that the saliva in the
sponge of the saliva 
collector flows into the 
extraction tube, twist 
close the whole cap of 
sample collector.

Add 0.2mL (all solutions in 
the buffer bottle) of the 
sample processing solution 
into the extraction tube.

1

3 4
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Unscrew the top of sample processing 
solution bottle.

Insert the sponge of saliva collector into the 
mouth, actively swab the inside of the mouth 
and tongue to collect oral fluid for approximately 
1-2 minutes until the sponge becomes soft 
and fully Saturated, The sponge will be free 
from hard spots when fully saturated.

After 1 minute, the sample can be used 
for testing.

При нормална температура пробите трябва да се обработват в 
рамките на 1 час след събиране. Ако пробата не може да бъде 
тествана навреме, обработената проба трябва да бъде 
съхранена при 2-8 ℃ и тестът трябва да бъде завършен в 
рамките на 12 часа след лечението
Замразяването и размразяването на пробите е строго 
забранено.

1.

2.

Gently shake the extraction tube vertically 
for about 5 seconds to allow saliva mix 
well with processing solution.

Забележка：

Извадете теста от опаковката.
Поставете го на равна, чиста и 
суха повърхност. 
Добавете 2-3 капки от готовият 
разтвор с пробата (около 75-100 μL) 
в зоната за проба (S)
Прочетете резултатите след 
10-15 минути

1.

2.

3.

ПОЛОЖИТЕЛЕН ОТРИЦАТЕЛЕН НЕВАЛИДЕН

Положителен: Появяват се C и T линии
Отрицателен:  Появява се една линия C, не се 
появява линия в T зоната.
Невалиден: Ако в контролната зона не се появи линия, 
резултатите от теста са невалидни, независимо от 
наличието или отсъствието на линия Т. Препоръчително е 
да повторите теста използвайки нов тест. Ако проблемът 
продължава, моля, спрете да използвате продукта и се 
свържете с местния дистрибутор

Съхранение: съхранявайте на 2-30℃. 
Срок на годност: 24 месеца.

Този комплект е клиничен спомагателен тестов продукт. Всяка положителна 
проба трябва да бъде допълнително потвърдена с други методи.

1.  Аналитична чувствителност 
Слюнчен тест Coretests® COVID-19 е потвърден като 22.5 
TCID50/mL.
2. Аналитична специфичност
Резултатите сочат, че слюнчен тест Coretests® за СOVID-19
няма значителна кръстосана реактивност с изброените
маркери:

Потенциално кръстосване 

Virus

Bacteria

Yeast

Adenovirus
Human metapneumovirus (hMPV)
Rhinovirus
Enterovirus/Coxsackievirus B4
Human coronavirus OC43
Human coronavirus 229E
Human coronavirus NL63
Human parainfluenza virus 1
Human parainfluenza virus 2
Human parainfluenza virus 3
Human parainfluenza virus 4
Influenza A
Influenza B
Respiratory Syncytial Virus A
Bordetella pertussis
Chlamydia pneumoniae
Haemophilus influenzae
Legionella pnuemophila
Mycoplasma pneumoniae
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes (group A)
Mycobacterium tuberculosis
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Pooled human nasal wash
Candida albicans

 Концентрация
1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml

1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml
1.0 x 10⁵ TCID50/ml

1.0 x 10⁵ PFU/ml

1.0 x 10⁵ PFU/ml
1.0 x 10⁶ cells/ml

1.0 x 10⁶ cells/ml
1.0 x 10⁶ cells/ml

1.0 x 10⁶ cells/ml
1.0 x 10⁶ cells/ml
1.0 x 10⁶ cells/ml

1.0 x 10⁶ cells/ml

1.0 x 10⁶ org/ml
1.0 x 10⁶ org/ml
N/A

1.0 x 10⁶ U/ml

1.0 x 10⁶ IFU/ml

3. Намеса
Установено е, че следните вещества и условия не пречат на 
теста. Списък на потенциално такиви съединения и 
изпитаните концентрации са както следва:

Вещество

Endogenous

Throat Lozenge
Sore Throat Phenol 
Spray
Anti-viral Drug
Antibacterial, 
Systemic Tobramycin 0.0004% w/v

Phenol

Tamiflu (Oseltamivir Phosphate)

15% v/v

0.5% w/v

Активна съставка
Mucin 2% w/v
Whole Blood

Benzocaine, Menthol

1% v/v

0.15% w/v

Концентрация

Резултатите са: Чувствителност 98.1% (152/155), Специфичност 
99.6%(498/500), и общо съгласие 99.2% (650/655).

Извършено е изследване върху общо 655 проби от назофарингеален 
тампон. Резултатите от теста за антиген на COVID-19 бяха сравнени 
с теста за откриване на нуклеинова киселина. Чувствителността на 
диагнозата и спецификата на резултатите от теста са представени 
по-долу:

Таблица 1 - Сравнение на  антигенен слюнчен тест за COVID-19

Общо 
резултати Полож.

Положителни

Справка

Отрицателни

Общо резултати 

Отрицат.
Резултати
от 
Coretests

Резултати  от тест с 
нуклеинова киселина

154152 2
3 498
155 500

501
655

Не използвайте повторно Партиден код

Срок на годност
Ин витро диагностично
медицинско изделие

Съхранявайте при 2-30 ℃

ПроизводителУпълномощен 
представител в ЕС

Консултирайте се с 
инструкциите

SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

Документ №: IFU-COVID S-Ag-C 
Версия.1.0

В сила от: Jan.2021

Core Technology Co.,Ltd.
Room 100, C Building, No.29 Life Park Rd., 
Changping District, Beijing 102206, China
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1.  Този комплект се използва за еднократно in vitro тестване. 
Същият комплект не може да се използва повторно.
2.  Този комплект е подходящ за качествено откриване на 
COVID-19 антигени от проба с назофарингеален тампон. 
3. Експерименталната среда трябва да бъде защитена отвятър и 
експериментите не трябва да се извършват впрекомерно висока 
температура, висока влажност или прекомерно суха среда.
4. Тестваните проби трябва да се разглеждат като инфекциозни 
агенти и операцията трябва да е в съответствие с инфекцията. 
Правила за работа в лабораторията за заболявания. След като 
използвате този комплект,отпадъците трябва да се изхвърлят 
според закона.
5. Да не се използва след изтичане на срока на годност.
6. Преди да използвате този комплект, трябва внимателно да 
прочетете това ръководство и стриктно контролирайте времето за 
реакция. Ако не спазвате инструкциите, ще получите неточни 
резултати.
7. Този комплект ще покаже отрицателни резултати, когато 
COVID-19 Ag титърът в пробата е под минималната граница на 
откриване на комплекта.
8. Неправилният метод за вземане на проби може да доведе до 
неточни резултати.

ВНОСИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ: 
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Ул. Цар Симеон бл. 20, +359 879 548 300 
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