
【Предпазни мерки при употреба】

【Съдържание в комплект】

【Процедура】

Ако се използва метод, различен от инструкцията, резултатът ще бъде грешен. 
Моля, прочетете внимателно инструкцията до края и използвайте правилно.

● При употреба, моля, прочетете внимателно ръководството и
бъдете отговорни за правилна работа.
● Този комплект не е медицинско изделие, а продукт за
изследване.
● Този продукт не е лекарство за ин витро диагностика.
● Този продукт се използва само за целите на проучване или
проучване и не трябва да се използва за други цели.
● Преценката на теста, направена с този продукт, не трябва да
се използва за медицинска диагноза или лечение в никакъв
смисъл.
● Този продукт трябва да се съхранява на хладно място при
стайна температура от 4-30 ℃, избягвайте висока температура,
влажност и пряка слънчева светлина.
● Моля, съхранявайте този продукт на място, недостъпно за
деца.

● Подготовка и предпазни мерки преди тестване
① Проверете датата на производство и срока на годност на комплекта.
② Поставете комплекта на равно място в стая със стайна температура
15-30℃.
③ Моля, завършете теста в рамките на 1 час след отваряне. Моля, 
завършете теста в рамките на 30 минути след отваряне на опаковката на
тест касетата.
④ Моля, изплакнете устата си внимателно с вода преди да вземете 
слюнка. Преди тестване, моля, въздържайте се от ядене, пиене, пушене, 
миене на зъбите или вода за уста.
⑤ Измийте ръцете и дезинфекцирайте, ако е необходимо.

② Отворете контейнера за проба и изплюйте достатъчно слюнка в него.
※ За да концентрирате слюнка без мехурчета в устата, масажирайте 
бузите за 1 до 2 минути.

③ Вземете слюнка (около 100 ul) с капкомера и я добавете към епруветката
с буферна течност.

④ Разклатете епруветката, за да смесите слюнката и течността.

④ Епруветка ⑤ Тест Касета ⑤ Упътване
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БЪРЗ АНТИГЕНЕН ТЕСТ 
ЗА SARS-COV-2 СЪС СЛЮНКА

Нуклеокапсид (N) (Метод с колоидно злато)

● ● Събиране на проби (слюнка).
① Пуснете цялата буферна течност в епруветката

※Изображенията са примерни



След 15 минути резултатът е невалиден.

● Тест Касета
⑤ Поставете капачката, капнете 2-3 капки от течността вертикално
в отвора за проба на тест касетата и започнете обратно броене.
※ Не премествайте тест касетата след поставяне на проба
※ Поставяне на повече от 3 капки ще доведе до грешка в 

резултатите.

● Потвърдете резултатите от теста
⑦ Оставете така за 10 минути и след това потвърдете резултата от теста.
※След няколко минути след изпускане на пробата се появява лилаво-
червена линия (реакция) на местата, отбелязани с "C" и "T".
※ Този комплект се използва за откриване на антиген на коронавирус.
[Линия на C] означава, че не е открит нов антиген на коронавирус. [Линии 
на C и T] показва наличието на антиген на коронавирус.
※Ако няма червена линия при "C", резултатът е невалиден. Моля, 
проверете отново с нов комплект.

⑥ Оставете за 10 минути и след това потвърдете резултата от проверката.
※След няколко минути след поставяне на пробата се появява лилаво-
червена линия (реакция) на местата, отбелязано с "C" и "T".

10мин.
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• Изхвърлете използвания комплект в съответствие с разпоредбите на 
Вашия град.

• Външният вид и спецификациите на този продукт подлежат на 
промяна без предизвестие.

• Изображенията са само справка.
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Положителен Отрицателен Невалиден

ЗНАЦИ И СИМВОЛИ

ГАРАНЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Ако невалидни резултати се повтарят или се нуждаете от техническа 
поддръжка, моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на 
местния дистрибутор

Nanjing Synthgene Medical Technology Co., Ltd.
Building B6-2, No. 9, Weidi Road, Xianlin University Town, 
Xianlin Subdistrict, Qixia District, Nanjing City, China

Tel: +86(025)83696681

www.syngenemed.com

За въпроси: info@helmed.bg

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, 
The Hague, Netherlands

Lotus NL B.V.

ЗНАК ЗНАЧЕНИЕ ЗНАК ЗНАЧЕНИЕ

Медицинско изделие
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ВНОСИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ: 
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Вносител и дистрибутор на медицински изделия
Адрес: Ул. Цар Симеон бл. 20, 
Тел.:+359 879 548 300 
www.helmed.bg




