
Ира
Рання діагностика інфікування COVID-19 перші 3 дні

Ира
Висока чутливість і специфічність. 

Ира
Простий у використанні, швидкий результат протягом 10-15 хв. 

Ира
CE, IS013485 СЕРТИФІКОВАНО 

Ира
Всі необхідні реактиви надані, обладнання не потрібне.

Ира
Зразок мазка з носоглотки

Ира
 швидкий тест на антиген SARS-CoV-2 (колоїдне золото)
Допомога в діагностиці 

Ира
Уповноважений представник:
Науково-виробнича фірма "СІМЕСТА ВААЛ" у формі товариства з обмеженоювідповідальністю
Україна, 65005 , м. Одеса, вул. Мельницька, буд.№ 20 А,
Тел/ факс: (048)705-31-14
email: info@simesta.com,  sales@simesta.com



Ира
Нові коронавіруси (SARS-CoV-2) належать до роду p. COVID-19-гостре респіраторне інфекційне захворювання. Люди, як правило, сприйнятливі. Наразі пацієнти, інфіковані новим коронавірусом, є основним джерелом інфекції; безсимптомні заражені люди також можуть бути джерелом інфекції. Згідно з поточним епідеміологічним дослідженням, інкубаційний період становить від 1 до 14 днів, переважно від 3 до 7 днів. 
До основних проявів відносяться лихоманка, втома і сухий кашель. У деяких випадках з’являється закладеність носа, нежить, біль у горлі, міалгія та діарея. 

Ира
Інструкція:

Ира
1. Додайте 6 крапель (приблизно 200 мкл) буферу в екстракційну пробірку.
2. Помістіть зразок пацієнта в екстракційну пробірку. Прокрутіть тампон 10 разів, одночасно притискаючи тампон до дна та стінки пробірки. Намагайтеся віджати якомога більше рідини.
3. Надягніть ковпачок-крапельницю, потім видавити 3 краплі (приблизно 120 мкл) вилученого зразка в лунку для зразків.
4. Результат слід читати через 10 хвилин. Не інтерпретуйте результат через 20 хвилин. 

Ира
Процедура:

Ира
Пакування : 20 тестів/коробка

Ира
Зберігання та термін придатності: Зберігати при 2-30 ° С протягом 24 місяців 

Ира
Збір зразків :

Ира
1. Злегка відкиньте голову пацієнта назад, щоб носові ходи стали доступнішими. Обережно вставте мазок уздовж носової перегородки, трохи вище дна носового ходу, до носоглотки, поки не відчуєте опір.
2. Вставте тампон в ніздрю, паралельно піднебінню. Якщо ви виявите опір проходженню мазка, відступите і спробуйте знову вставити його під іншим кутом, ближче до підлоги носового каналу. Залишаючи тампон на місці на кілька секунд для вбирання виділень, кілька разів поверніть тампон на місці, а потім повільно вийміть тампон. 


