
 
Příprava 

• Před provedením testu si pozorně přečtěte 
návod k použití. 

• Vyjměte všechny součásti testovací sady a 
položte je na stůl.

  
WANTAI SARS-COV-2 

 Rychlotest Ag (metoda s koloidním zlatem) 

(Výtěr z nosohltanu a vzorek slin)

 

  

          
 

 

 

První krok: Odeberte vzorek 

• Otevřete sáček s tampónovou tyčinkou. 

• Můžete si zvolit ze dvou druhů vzorků k odběru: 

Výtěr z nosohltanu: Zasuňte celou tampónovou část 
tyčinky do nosní dírky a pomalu s ní krouživým 
pohybem otáčejte po vnitřních stěnách každé z obou 
nosních dutin.  

  

 

nebo 

Vzorek slin: Zasuňte celou tampónovou část tyčinky 
do úst a pomalu setřete horní patro a vnitřek levé i 
pravé lícní stěny (ujistěte se, že jste odebrali vzorek 
slin, které se uchytily na tampónu). 

 

 

  

 

Druhý krok Extrakce vzorku  

• Odšroubujte víčko extrakční zkumavky. 

• Vložte tampónovou tyčinku se vzorkem do 
extrakční zkumavky s roztokem a důkladně tyčinkou 
otáčejte, aby se s ním vzorek dobře promíchal. 

  

• Tlačte tampónovou tyčinkou proti stěně zkumavky, 
abyste z tampónu vytlačili tekutinu. 

Načtením QR kódu si můžete 
přehrát instruktážní video. 

logo společnosti WANTAI 

Návod k použití 

Součásti testovací sady: 

1 x Testovací kazeta 

1 x Jednorázová sterilní tampónová tyčinka 

1 x Extrakční zkumavka (0,3 mL) 

1 x Uzavíratelný plastový sáček 



 

 

 

 

Třetí krok: Odstraňte tyčinku tampónu 

• Ve vyznačeném místě ulomte tyčinku tampónu a 
ponechte tampón ve zkumavce.    

 

 

 

 

 

Čtvrtý krok: Testování  

• Otevřete sáček s testovací kazetou a položte 
kazetu na rovný povrch.

 

  

• Pevně zašroubujte víčko zkumavky. Ulomte špičku 
extrakční zkumavky. 

 

  

• Vymáčkněte z extrakční zkumavky tři (3) kapky 
odebraného vzorku do otvoru na testovací kazetě.  
Počkejte 15 minut.

  



 

Pátý krok Zjistěte výsledek 

• Po 15 minutách, ne však déle než po 30 minutách, od nakapání 
vzorku do otvoru kazety zjistěte výsledek. 

 

  
Likvidace sady 

• Všechny součásti vložte do přiloženého uzavíratelného sáčku. Sáček uzavřete a vyhoďte do koše. 

Beijing WANTAI Biological Pharmgacy Enterprise Co., Ltd. 
č.31 Kexueyuan Road, okres Changping, Peking 102206, Čína 
Tel: +86 10 59528888 | Fax: + 86 10 89705849 | Web: www.ystwt.com 

|EK|REP| Evropské zastoupení: Qarad BV, Cipalstraat3,2440 Geel, Belgie 

Negativní   Pozitivní   Neplatný 

http://www.ystwt.com/

