
Бърз Антигенен Тест за SARS-CoV-2 
(COVID-19) с колоидално злато
За самотестване с назален тампон

Компоненти

Тест Касета Буферно вещество Стерилен тампон Инструкция за употреба

C
T

Въведение

Бързият антигенен тест Vazyme прилага имуноанализ, който използва високочувствителни 
моноклонални антитела за директно откриване на наличието на вирус. С предоставените 
инструкции и компоненти, тестът се извършва бързо и лесно, само за 10 минути. Този 
тестов комплект достига до 99.81% точност, 98,08% чувствителност и 99,34% 
специфичност. Комплектът е подходящ за самотестване и не са необходими 
допълнителни материали.

Подходящ за тестване в

Дома Училища Офиса Развлекателни
 центрове

Стадиони Туризъм



Процес на тестване

Подготовка

Разберете резултата си и какво да направите:
Negative：
→ Не сте заразени или вирусното натоварване е твърде ниско, за да 
бъде открито

Positive：
→ Изолирайте се
→ Потвърдете възможно най-скоро с резултат от PCR тест

Invalid:
→ Тествайте се отново с правилно следване на инструкциите за употреба
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Отворете опаковката с памучния тампон и 
го извадете. 
(Без да докосвате върха на тампона.)

Вкарайте тампона около 4см навътре, 
докато почувствате съпротивление. 
(Прекратете, ако почувствате силно 
съпротивление или болка.)

Завъртете тампона около 5 пъти. Със същия 
тампон, повторете процеса в другата ноздра, 
за да сте сигурни, че е взета достатъчно проба 
от двете ноздри.

Отстранете бялата капачка от 
епруветката с течност

Извадете памучния тампон от ноздрата.
Поставете тампона в епруветката (Потопете 
тампона в течността), уверете се, че пробата е 
отстранена в течността чрез триене и втрийте 
тампона с пробата нагоре и надолу по стените 
за 10 пъти.

Стиснете епруветката и тампона, 
за да освободите пробата от  
тампона напълно в течността.

Изхвърлете тампона. Поставете върха на 
капкомера върху епруветката и се уверете, 
че върхът на капкомера е плътно затворен.

Дозирайте 4 капки (около 80 μL) в полето (S) за 
пробата и започнете да броите. (Забележка: 
Твърде много или малко капки могат да доведат 
до грешки или невалидни резултати от теста.)

Визуално прочетете резултата 
след 10 минути. Резултатът е 
невалиден след 15 минути

Измийте и почистете ръцете 
си. Уверете се, че са сухи 

преди тестване.

Прочетете 
инструкциите.

Проверете срока на 
годност, отпечатан 

върху торбичката от 
фолио на касетата.

Отворете торбичката с 
фолио и извадете 

касетата.
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CTSevere Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
Antigen Detection Kit (Colloidal Gold-Based) 

1-Test Cassette

30 ℃

4 ℃ 2

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
Antigen Detection Kit (Colloidal Gold-Based) 

1-Test Cassette

30 ℃

4 ℃ 2

Допълнителна информация
Каталожен № Проба от Брой Годност Съхранение

C8611CH

C8610CH

 1 тест / оп.

5 теста / оп.

Назален тампон

Назален тампон

18 месеца

18 месеца

4℃-30℃

4℃-30℃

Невалиден

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Адрес: София, ул. Цар Симеон бл. 20, 
Тел.:+359 879 548 300 

Вносител в България




