
PRACOVNÝ NÁVOD BIOMERICA COVID-19 IgG/IgM 
RÝCHLOTEST CELÁ

KRV

POSKYTNUTÉ
MATERIÁLY

PRÍPRAVA
Pred testovaním nechajte testovacie zariadenie, vzorku 
a pufor (tlmivý roztok) 30 minút dosiahnuť izbovú 
teplotu (15 - 30°C). Testovacie zariadenie použite do hodiny 
po vybratí z uzavretej nádoby.  

 

ODBER VZORIEK 

1
2

3Špičkou kapiláry sa dotknite kvapky 
krvi, až kým nie je kapilára plná 
(cca 20 ΜL). 
Vyhnite sa vzduchovým bublinám.  

POSTUP TESTOVANIA

Umyte pacientovi ruky mydlom a teplou vodou alebo utrite alkoholovým
tampónom prst, ktorý chcete pichnúť. Utrite do sucha. 

1
2
3

5Mali by sa objaviť ružové/červeno 
zafarbené kontrolné čiary. 
Výsledky testu odčítajte o 10 minút. 
Neinterpretujte výsledky po 20 minutách. 

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV 
POZITÍVNE
Pokiaľ vzorka obsahuje IgM 
protilátky proti SARS-CoV-2, 
objaví sa ružovo/červené sfarbenie 
vedľa “IgM” v testovacej oblasti. 
Pokiaľ vzorka obsahuje IgG protilátky 
proti SARS-CoV-2, objaví sa ružovo/červené 
sfarbenie vedľa “IgG” v testovacej oblasti. 

NEGATÍVNE
Zobrazí sa len jeden ružovo/červený pásik 
vedľa “C”. Nezobrazí sa žiaden ružovo/červený 
pásik vedľa “IgM” alebo “IgG”. 

NEPLATNÉ
Neprítomnosť farebného pásiku 
vedľa “C”, bez ohľadu na to, či sa 
zobrazí farebný pásik vedľa “IgM” 
a/alebo “IgG”. 

POTREBNÝ 
MATERIÁL, 
ALE NIE JE 
POSKYTNUTÝ 1. ČASOVAČ 

2.OCHRANNÉ POMÔCKY, 
AKO RUKAVICE, 
RÚŠKO A 
LABORATÓRNY
PLÁŠŤ

3. LANCETY

4. VHODNÁ 
NÁDOBA 
NA BIOLOGICKY
NEBEZPEČNÝ 
ODPAD A DEZINFEKCIA 

10 min.

30 min.

Držte prst pevne a krv stlačte 
ku špičke prsta.

Kožu prepichnite pomocou sterilnej 
lancety. Prvú kvapku krvi zotrite. 
Jemne stlačte ruku a prejdite od dlane 
k prstu a dbajte na to, aby ste dostali 
veľkú visiacu kvapku krvi. 

4Pridajte 2 kvapky testovacieho 
pufra (tlmivý roztok) na miesto 
vzorky (S) (cca 80 ΜL) a spustite časovač.
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Z nádoby vyberte jeden testovací 
prúžok a nádobu okamžite zavrite. 

Testovací prúžok položte na rovnom 
povrchu na testovaciu kartu.

Preneste 20 ΜL vzorky do oblasti 
vzorky na testovacom prúžku
(vedľa “S” na karte). 

1.TESTOVACIE ZARIADENIE
(KAZETA) 
V ZAPEČATENOM 
FÓLIOVOM VRECKU

 3. NÁVOD 
NA POUŽITIE

4. 20 ΜL 
KAPILÁRY  2.TESTOVACÍ 

PUFOR 
(TLMIVÝ ROZTOK)
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INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV
POZITÍVNE
Pokiaľ vzorka obsahuje IgM 
protilátky proti SARS-CoV-2, 
objaví sa ružovo/červené sfarbenie 
vedľa “IgM” v testovacej oblasti. 
Pokiaľ vzorka obsahuje IgG protilátky 
proti SARS-CoV-2, objaví sa ružovo/červené 
sfarbenie vedľa “IgG” v testovacej oblasti. 

NEGATÍVNE
Zobrazí sa len jeden ružovo/červený pásik 
vedľa “C”. Nezobrazí sa žiaden ružovo/červený 
pásik vedľa “IgM” alebo “IgG”. 

NEPLATNÉ
Neprítomnosť farebného pásiku 
vedľa “C”, bez ohľadu na to, či sa 
zobrazí farebný pásik vedľa “IgM” 
a/alebo “IgG”. 
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PRACOVNÝ NÁVOD SÉRUM/
PLAZMA

PRÍPRAVA
Pred testovaním nechajte testovacie zariadenie, vzorku 
a pufor (tlmivý roztok) 30 minút dosiahnuť izbovú 
teplotu (15 - 30°C). Testovacie zariadenie použite do hodiny 
po vybratí z uzavretej nádoby.  

 

ODBER VZORIEK 

1

3

2

POTREBNÝ 
MATERIÁL, 
ALE NIE JE 
POSKYTNUTÝ1. ČASOVAČ 

2. 
OCHRANNÉ 
PROSTRIEDKY,
AKO SÚ 
RUKAVICE, 
RÚŠKO,...

3. PIPETY A PIPETOVÉ 
ŠPIČKY 

5. NÁDOBA 
NA BIOLOGICKY
NEBEZPEČNÝ
ODPAD

6.ZBERNÁ 
SKÚMAVKA 
NA SÉRUM/
PLAZMU

4. CENTRIFÚGA

30 min.

Odber krvi zo žily: Použite štandardné postupy 
flebotómie, odoberte požadovanú vzorku 
(vzorky) nasledovným postupom: skúmavka 
s červeným vrchnákom (sérum), alebo 
s fialovým vrchnákom (krv zo žily). 

Spracovanie a uskladnenie vzoriek plazmy: 
Oddeľte plazmu od krvi čo najskôr, aby sa
zabránilo hemolýze. Vzorky venóznej krvi 
by sa nemali skladovať pri izbovej teplote 
dlhšie ako 30 minút. 

Spracovanie séra a jeho uskladnenie: 
Nechajte odobratú krv bez antikoagulantov 
zraziť pri izbovej teplote po dobu 
45 - 120 minút pred centrifugáciou, aby sa 
zhromaždilo sérum. Akonáhle odoberiete 
sérum, skladujte ho pri 2 - 8°C do 30 minút. 

 

30 min.

POSTUP TESTOVANIA

1
2
3

5Mali by sa objaviť ružové/červeno 
zafarbené kontrolné čiary. 
Výsledky testu odčítajte o 10 minút. 
Neinterpretujte výsledky po 20 minutách. 

10 min.

4Pridajte 2 kvapky pufra 
(tlmivého roztoku) do oblasti 
vzorky “S” (cca 80 ΜL), a spustite 
časovač. 

 

POSKYTNUTÉ
MATERIÁLY

1.TESTOVACIE ZARIADENIE
(KAZETA) 
V ZAPEČATENOM 
FÓLIOVOM VRECKU

 3. NÁVOD 
NA POUŽITIE

4. 20 ΜL 
KAPILÁRY  2.TESTOVACÍ 

PUFOR 
(TLMIVÝ ROZTOK)

BIOMERICA COVID-19 IgG/IgM 
RÝCHLOTEST

Z nádoby vyberte jeden testovací 
prúžok a nádobu okamžite zatvorte. 

Testovací prúžok položte na rovnom 
povrchu na testovaciu kartu.

Preneste 10 ΜL vzorky do oblasti 
vzorky na testovacom prúžku
(vedľa “S” na karte). 
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