
1 Vzorku odoberte 
z bočnej strany 

prostredníka alebo 
prstenníka. Na očistenie 
konca prsta použite 
štvorčeky s alkoholom.

5 Kazetu vyberte  
z plastového vrecka  

a umiestnite ju na čistý  
a rovný povrch. Pridajte 1 
plnú kvapku krvi (približne 
20 µl) do otvoru pre vzorku 
(S).  

4 Kvapátko držte kolmo  
a nasajte krv asi 1 cm 

nad zúženú časť. 
2 Lancetu priložte jemne 

k prstu a prepichnite 
kožu. Prvú kvapku krvi 
vytlačte a zotrite.

6 Pridajte 2 kapky pufru 
(približne 80 µl)  

a zapnite časovač. 

3 Pre zvýšenie toku krvi 
prst jemne masírujte, 

ale nie neustále. 

7 Po 10 minútach 
vyhodnoťte výsledok. 

Po 20. minúte už výsledok 
neinterpretujte.

Stručný návod

Acro 2019-nCoV IgG/IgM rýchly test

www.aidian.sk

Pred vykonaním
testu si prosím
prečítajte
návod na  
použitie.

10–20 min
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Interpretácia výsledkov

Acro 2019-nCoV IgG/IgM rýchly test

Pre profesionálne 
použitie in vitro.

IgG pozitívny výsledok
Zobrazia sa dva farebné 
prúžky. Jeden farebný 
prúžok sa zobrazí  
v kontrolnej zóne (C)  
a ďalší prúžok v zóne IgG. 

Negatívny výsledok
Jeden farebný prúžok sa 
zobrazí v kontrolnej zóne (C) 
a žiadny sa nezobrazí v zóne 
IgG alebo IgM.

IgM pozitívny výsledok
Zobrazia sa dva farebné 
prúžky. Jeden farebný 
prúžok sa zobrazí  
v kontrolnej zóne (C) a ďalší 
prúžok v zóne IgM.

Neplatný výsledok
V kontrolnej zóne (C) sa nezobrazí žiadny prúžok. Skontrolujte 
pracovný postup a vyšetrenie zopakujte s novým testom. Pokiaľ 
by sa problém opakoval, prestaňte kit používať a kontaktujte 
zástupcu firmy Aidian. 

IgG a IgM pozitívny výsledok
Zobrazia sa tri farebné 
prúžky, jeden prúžok v zóne 
(C), jeden prúžok v zóne IgG 
a jeden prúžok v zóne IgM. 

POZNÁMKA: V závislosti na 
koncentrácii protilátok proti 
2019-nCoV, ktoré sú vo 
vzorke prítomné, je intenzita 
farby výsledkového prúžku 
rôzna. Akýkoľvek odtieň 
farby testu je nutné hodnotiť 
ako pozitívny výsledok.
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Produkt Číslo produktu Obj. číslo 

Acro 2019-nCoV IgG/IgM  
Rapid Test Cassette, 25 tests INCP-402 154601


