Guia de referência rápida
For In Vitro Diagnostic Use
Lave as mãos ou utilize desinfetante para as mãos.
O kit de teste deve conter:
• 1 cassete de teste
• 1 frasco de tampão de lise (1 ml/cada)
• 1 swab estéril embalado individualmente
• 1 tubo de amostragem e tampa
• 1 Rack de papel, 4 poços
• 1 Guia de referência rápida
Disponha todos os itens. Leia as instruções antes de prosseguir.
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1. Dobre a rack de papel e insira o tubo de amostra.

2. Insira toda a ponta absorvente do swab em uma
narina, não mais de 3⁄4 polegada (1,5 cm) no nariz, e
gire-o lentamente pelo menos 6 vezes contra a parede
da narina.

2. Adicione 10 gotas de tampão
de lise ao tubo de amostra.

3. Usando o mesmo swab, repita o processo na outra
narina.

Organize os itens

(em uma área limpa e seca longe de outros testes)

10 Gotas
Tubo de amostra
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Coleta de espécimes

1. Remova o swab nasal da embalagem. Não toque
na extremidade do swab com as mãos.

4. Transfira o swab para o tubo de amostra contendo o
tampão de lise preparado acima.
5. Usando o swab, mexa lentamente o tampão de lise
por, pelo menos, 6 rotações.
6. Deixe o swab no tubo de amostra por
aproximadamente 3 minutos.
7. Remova o swab do tubo de amostra pressionando
a parte externa do tubo de amostra com os dedos
para remover o máximo de líquido possível do swab e
descarte-o adequadamente.
8. Coloque a tampa/conta-gotas no tubo de
amostragem.

3 Minutos

15 Minutos
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Teste
1. Abra o saco, remova o cassete de teste e coloque-o sobre uma superfície plana limpa e desinfetada.
2. Ajuste o cronômetro para 15 minutos.
3. Adicione 4 gotas do tubo de amostragem no centro do poço de amostra (rotulado com um “S”) no cassete. Pingue as
gotas lentamente para que o líquido seja absorvido e não transborde.
4. Inicie o cronômetro.
5. Leia os resultados em 15–20 minutos. Não leia após 30 minutos.
6. Descarte adequadamente o cassete de teste usado, o tubo de amostra e o swab nasal como resíduo hospitalar.
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Leitura dos resultados
Este teste contém um recurso de controle incorporado (linha C) que se desenvolve após adicionar o espécime. A linha
de controle informa que o teste é válido. Uma linha deve ser formada na linha C. Se nenhuma linha C ou apenas a linha
T é exibida, o teste é considerado inválido (é preciso testar novamente com um kit de teste novo).
Negativo
Se apenas a linha C
estiver visível,
o antígeno do vírus
da COVID-19
não foi detectado.

Positivo
Se a linha C e a linha
T forem exibidas,
o antígeno do vírus
da COVID-19 foi
detectado.

C

C

T

T

Inválido
Se nenhuma linha C
ou apenas a linha T
for exibida, o teste
é inválido (necessário
repetir o teste).
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