PT

NEW GENERATION OF TESTS TO COVID-19

SELF-TEST

2
Fast COVID-19 IgM / IgG Antibody
Detection Kit (Colloidal Gold)

INDICAÇÃO:
Se teve contato com alguém que tenha testado
positivo de Covid-19!
Se apresenta ter sintomas de Covid-19!
Se teve Covid-19 (até há cerca de 3 meses)!
Se já foi vacinado (e quer saber se houve resposta imunitária positiva)!

TESTES
PRUEBAS
TESTS

VANTAGENS:
Certificação CE 2854 como SELF-TEST.
Pode ser feito em casa, na fábrica, no escritório, etc.
Fácil de fazer.
Fácil leitura e interpretação do resultado.
Resultado obtido entre 3 a 10 minutos.

SELF-TEST
2854

COMO FAZER
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Limpe o local da colheita,
deixe secar ao ar

Utilize a lanceta para picar
o dedo
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Pressione até obter 2 a 3
gotas de sangue com a pipeta

Transfira o sangue para o frasco com o reagente, feche o frasco
e agite aproximadamente 30 segundos

7

8

3 min

10 min

Leia o resultado do teste no espaço de tempo
decorrido entre o 3º e o 10º minuto.
Após os 10 minutos o resultado do
teste não pode ser considerado válido!
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Com a outra pipeta, retire 2
gotas da mistura

Transfira as 2 gotas para o
orifício da amostra

Limpe o local da colheita,
desinfete com um toalhete

Se a linha C (Controlo) não aparecer o teste é inválido!
Use outro o kit e repita o teste.

POSITIVO

NEGATIVO

COMO LER O RESULTADO

INVÁLIDO

Leia o resultado obtido na membrana e ao 10º
minuto tire uma foto à placa de teste. Se
necessário amplie a imagem para ver melhor
o resultado.
Nota:
A utilização do kit de Autoteste não dispensa a
leitura completa das instruções de utilização.

Linha de controlo - C
Linha - IgM
Linha - IgG

Orifício da amostra

IgM

Especificidade 97,32%; Sensibilidade 93,54%
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