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- Rychlý -Přesný

Dynamiker SARS-CoV-2 Ag Rychlo Test
-Spolehlivý

Nosní výtěr (neinvazivní)

1 Test, 20 Testů/balení

LEFEEN
Medical Technologies

COVID-19 TEST ZA 10 minut

Schváleno pro prodej a distribuci MZČR
číslo povolení:

Na testy Dynamiker lze čerpat příspěvěk 
60Kč od zdravotní pojišťovny



Rychlo Test for COVID-19 antigen
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Testovací Kazeta 1 testovací kazeta 
1 zobrazovací destička

Extrakční pufer 1 nádobka

Pipeta 1 kus

Vatička do nosu 1 kus

Jedno testovací balení

Imunochromatografie koloidního zlata

Nosní výtěr (neinvazivní)

10 minut

Určeno pro:

Doba testo:

Přeprava a skladování: 2-30 °C

Specifikace

Metoda

Vzorek: 

Detekce antigenu SARS-CoV-2 
ve výtěru z přední nosní dírky

1  Účel použití
Rychlý test Dynamiker SARS-CoV-2 Ag, postranní průtokový test určený ke 
kvalitativní detekci antigenu nukleokapsidového proteinu ze SARS-CoV-2 přímo z 
výtěru z přední části nosní dírky. Sada je určena pro použití koncovým uživatelem, 
laickou veřejností k samo testování.

Uživatelský manuál 1 kus

Výsledky jsou pro identifikaci antigenu nukleokapsidového proteinu SARS-
CoV-2. Antigen je obecně detekovatelný ve stěrech z přední části nosní dírky 
během akutní fáze infekce. Pozitivní výsledky naznačují přítomnost virových 
antigenů, ale ke stanovení stavu infekce je nutná klinická korelace s anamnézou 
pacienta a dalšími diagnostickými informacemi. Dodatečné vyšetření lékařem, či 
PCR testem.

4   Diagram použití

5   Interpretace výsledků

Vložte celou dodávanou 
špičku tamponu (obvykle ½ 
až ¾ palce nebo 1 až 1,5 cm) 
dovnitř přední části nosní 
dírky.

Odtrhněte těsnění extrakční nádoby. Vložte tampon 
(nejdřív do nosu) pak do extrakční zkumavky. Otáčejte 
tamponem nejméně 6krát a přitom tlačte špičkou proti 
dnu a zároveň po stranách extrakční trubice. Poté 
přidejte tekutinu alespoň na 1 minutu.

Vyjměte testovací kazetu a položte ji 
na čistý a rovný stůl. Pomocí pipety 
přeneste 2 kapky z extrakční 
nádoby na vzorkovou podložku.

Odečtěte a zaznamenejte 
výsledky po 10 minutách (ne 
déle než 20 minut). Po 20 
minutách se mohou objevit 
neobvyklé výsledky.
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Přítomnost dvou 
červených čar, zkušební 
linie (T) a kontrolní 
linie (C), indikuje
Antigeny 
nukleokapsidového 
proteinu SARS-CoV-2 
přítomné ve vzorcích. Negativní (-):
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Indikuje vzhled jedné 
kontrolní linie (C), žádná 
červená testovací linie (T)
nepřítomnost antigenů 
nukleokapsidového proteinu 
SARS-CoV-2 přítomných ve 
vzorcích.

Neplatný:
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Nezobrazuje se žádná červená kontrolní 
čára (C). Neplatné výsledky mohou být 
způsobeny nesprávnou obsluhou nebo 
ztrátou účinnosti testu kontaminací. 
Test opakujte. 

Dovozce & Distributor:
LEFEEN s.r.o.
Rybná 716/24, 11000 Praha 1 
Tel.: +420777178296
Tel.: +420777084988
www.lefeen.com/covidtesty 
e-mail: covidtesty@lefeen.com

Pro více informací 
a nákup testu  
naskenujte QR kód

3  Komponenty2  Specifikace

CELÁ SPECIFIKACE




