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Dynamiker SARS-CoV-2 Ag Rychlo Test (ze slin)

- Rychlý -Přesný -Spolehlivý
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1 Test, 20 Testů/balení

Pohodlné a bezpečné testování

Schváleno pro prodej a distribuci MZČR
číslo povolení:

Na testy Dynamiker lze čerpat příspěvěk 
60Kč od zdravotní pojišťovny

LEFEEN
Medical Technologies

COVID-19 TEST ZA 10 minut



20 testů v balení / 1 test 

Imunochromatografie koloidního zlata

Nasofaryngeální / orofaryngeální / sliny

Specifikace

Metoda

Vzorek

Použití pro:

skladování a přeprava:

Doba výsledku:

Kvalitativní detekce antigenu nukleokapsidového proteinu ze 
SARS-CoV-2 ve slinách od osob podezřelých z COVID-19

2-30 °C

1O minut

Pozitivní
Přítomnost dvou červených linií, testovací linie (T) a kontrolní linie (C), indikuje přítomnost 
antigenů nukleokapsidového proteinu SARS-CoV-2.

4   Interpretace výsledků

Negativní
Vzhled jediné kontrolní linie (C), žádná červená testovací linie (T), indikuje nepřítomnost 
antigenu nukleokapsidového proteinu SARS-CoV-2 ve vzorcích.

Neplatný

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

1  Účel použití
Rychlo test Dynamiker SARS-CoV-2 Ag (ze slin), laterální  test určený ke kvalitativní detekci antigenu nukleokapsidového proteinu ze SARS-CoV-2 ve 
slinách od osob podezřelých z COVID-19.Určeno pro použití laickou veřejností pro samostestování.

2  Specifikace

3  Diagram použití

3 Sejměte nálevku a poté 
uzavřete trubici nádoby 
šroubením modrého víčka; 
Zkumavkou protřepejte, 
abyste promíchali nádobu a 
sliny.

4 Protřepejte a 
dobře promíchejte.

5 Položte zkušební kazetu 
na rovný a čistý stůl; 
pipetou přidejte 2 kapky  
vzorků směsi slin.

1 Otevřete trubici 
extrakční nádoby. 
Našroubujte nálevku 
pro odběr slin na 
trubici nádoby.

2 Plivněte do trychtýře a 
získejte objem až po rysku 
1 ml (pufr + sliny).

6 Odečtěte a zaznamenejte 
výsledky po 10 minutách (ne 
déle než 20 minut). Po 20 
minutách se mohou objevit 
neobvyklé výsledky.
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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




