Cuidando do futuro. Juntos.

Instruções para execução do teste rápido para Covid através
do kit SARS-CoV-2 Ag InviTest
COLETA DE AMOSTRA

Swab de Nasofaringe: Incline levemente a cabeça do paciente e insira
a ponta do swab (até 2,5 cm da borda) na narina. Role o swab 5 vezes
ao longo da mucosa dentro da narina. Com o mesmo swab, repita esse
processo na outra narina.

TÉCNICA - SWAB DE NASOFARINGE

6 gotas
2 gotas

2-A
 pós coleta, coloque o Swab
(SWAB) dentro do Tubo de
Extração. Segure firmemente o
Tubo de Extração e pressione a
cabeça do swab contra a parede
do tubo, enquanto gira o swab
por cerca de 10 segundos para
liberar o antígeno na solução
de diluente presente no tubo de
extração.

1 - Adicione 6 gotas do
Diluente (DIL)
no Tubo de Extração
(TUBE).

4 - Coloque a tampa de bico
no Tubo de Extração e dispense 2 gotas da solução
no poço de amostra do
Cassete (TEST).

3 - Remova o swab,
apertando o Tubo
de Extração contra a
cabeça do swab para
remover o máximo de
líquido possível do swab.
Descarte o swab.

5 - Aguarde 20 minutos para
interpretação dos resultados.
Não interprete o resultado
após 30 minutos.

Positivo / Reagente
Aparece a linha Controle (C) e a linha Teste (T).
A intensidade da linha de teste pode ser menor que a da linha
de controle, o que ainda significa resultado positivo.
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Inválido
Caso a linha de controle (C) não esteja visível, pode ter
ocorrido falha no teste, volume de amostra insuficiente ou
o procedimento não foi seguido corretamente. É necessário
que o teste seja feito novamente em um novo dispositivo.

A intensidade da cor vermelha na região da linha de teste (T) poderá variar dependendo da
carga viral presente na amostra. Portanto, qualquer tom de vermelho na região de teste (T)
deve ser considerado positivo.
Obs: Para realização da técnica com outro tipo de amostra, vide Instruções de Uso do produto.
Para mais informações, acesse: invitrocovid19.com.br
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Negativo / Não Reagente
Aparece somente a linha Controle (C).
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INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

