
Експрес-тест на антиген
COVID-19 Інструкц�я �з

застосування
Step 1: Prepare MaterialКрок 1: Підготуйте матеріали 

У пакеті може бути тестовий набір 1 або тестовий набір 2. Будь ласка, виконайте належні
дії, в залежності від конкретного отриманого набору.

Відкрийте упаковку, дістаньте тест-касету
на COVID-19 в мішечку, порожню пробірку,
запечатаний розчин і тампон. Коли ви будете
готові перейти до тестування, відкрийте
пакет із фольги з тест-касетою на Covid-19.

ТЕСТОВИЙ НАБІР 2: 
Test Set 2:

відкрийте упаковку, дістаньте тест-касету на
COVID-19 в мішечку, пробірку, попередньо
заповнену екстракційним розчином, і тампон.
Коли ви будете готові перейти до тестування,
відкрийте пакет із фольги з тест-касетою на
Covid-19.

ТЕСТОВИЙ НАБІР 1: 
Test Set 1:

A. Витягніть тампон з упаковки, дотримуючись правил обережності, щоб 
не торкнутися кінчика тампона. Будь ласка, збережіть упаковку від 
тампона для подальшого використання.
B. Обережно вставте весь абсорбуючий 
кінчик тампона (зазвичай від ½ до ¾ дюйма) 
в ніздрю.
C. Впевнено й повільно круговими рухами проведіть по стінці носа з 
внутрішнього боку ніздрів не менше ніж 5 разів. Збирайте зразок протягом 
щонайменше 15 секунд й обов'язково зберіть будь-яку рідину з носа на тампон.
Використовуючи той же тампон, повторіть ту ж процедуру взяття зразка для 
іншої ніздрі. Обов'язково використовуйте для ОБОХ ніздрів ОДИН І ТОЙ САМИЙ ТАМПОН.

Крок 2: Зберіть зразок Step 2: Collect Sample

Step 3: Process SampleКрок 3: Обробіть зразок

Ukrainian

A. Злегка постукайте пробіркою по столу,
тримаючи її вертикально, й поверніть велику
помаранчеву кришку, щоб відкрити пробірку.

B. Вставте тампон у пробірку, торкніться дна
пробірки кінчиком тампона й перемішайте не
менше 15 разів.

C. Стисніть пробірку з боків, щоб зцідити якомога
більше рідини з тампона, а потім видаліть тампон.

D. Закрийте велику помаранчеву кришку,
покладіть тампон назад в упаковку. Утилізуйте
тампон і упаковку безпечним чином.
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Поверніть маленький білий ковпачок, щоб відкрити пробірку.
Додайте 3 краплі зразка в отвір для зразка тестової касети на
COVID-19. Закрутіть маленький білий ковпачок.

Step 4: Add Sample
Крок 4: Додайте зразок

Крок 5: Зачекайте 15 хвилин 
Step 5: Wait 15 minutes 
Відразу після додавання зразка у
відповідний отвір почніть відлік часу,
натиснувши кнопку "Запустити таймер" у
додатку. Результат буде готовий через 15
хвилин.

Крок 6: Зчитайте результат 
Step 6: Read Results
Результати не
повинні бути готові
через 30 хвилин
(результат показаний
при 2-кратному
збільшенні).

Крок 7: Пояснення результатів тесту Step 7: Test Result Explanation

Позитивний результат: 
При позитивному результаті повинна бути видна як
смужка C (СВІТЛО-ФІОЛЕТОВА), так і смужка T
(ТЕМНО-ФІОЛЕТОВА). Позитивний результат означає,
що були виявлені вірусні антигени COVID-19 і людина
заражена COVID-19. Люди з позитивним результатом
тесту повинні самоізолюватися і звернутися за
подальшою допомогою до свого лікаря або
постачальника медичних послуг, оскільки їм може
знадобитися додаткове тестування і медичні довідки. 

Негативний результат: 
Негативний результат покаже ТІЛЬКИ СМУЖКУ C (СВІТЛО-
ФІОЛЕТОВУ). 
Негативний результат означає, що вірусні антигени COVID-19 не
були виявлені і людина не заражена COVID-19.

Будь ласка, зверніть увагу, що негативні результати не виключають наявності COVID-19 

У разі негативного результату тесту: Продовжуйте дотримуватися всіх рекомендацій
щодо соціального дистанціювання і вживати захисних заходів. Якщо підозри на інфекцію
зберігаються та/або ваш перший тест негативний, повторіть тест через 1-2 дні і
проконсультуйтеся з вашим лікарем або місцевим центром з боротьби з COVID-19.

Після завершення тесту утилізуйте
компоненти набору у смітник

Крок 8: Утилізуйте тестовий набір Step 8: Dispose of Test Kit
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