
1 Vzorek odeberte z boční 
strany prostředníčku 

nebo prsteníčku. K očištění 
konce prstu použijte 
čtverečky s alkoholem.

5 Kazetu vyndejte  
z plastového sáčku  

a umístěte ji na čistý a rovný 
povrch. Přidejte 1 plnou 
kapku krve (přibližně 20 µl) 
do otvoru pro vzorek (S).  

4 Kapátko držte kolmo 
a nasajte krev asi 1 cm 

nad zúženou část. 
2 Lancetu přiložte jemně 

k prstu a propíchněte 
kůži. První kapku krve 
vytlačte a setřete ji.

6 Přidejte 2 kapky pufru 
(přibližně 80 µl)  

a zapněte časovač. 

3 Pro zvýšení toku krve 
prst jemně masírujte, 

ale ne neustále. 

7 Po 10 minutách 
přečtěte výsledek. 

Po 20.minutě již výsledek 
neinterpretujte.

Stručný návod

Acro 2019-nCoV IgG/IgM rychlý test

www.aidian.cz

Před provedením
testu si prosím
přečtěte
návod k použití.

10–20 min
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Interpretace výsledků

Acro 2019-nCoV IgG/IgM rychlý test

Pro profesionální 
použití in vitro.

IgG pozitivní výsledek
Objeví se dva barevné 
proužky. Jeden barevný 
proužek se objeví v kontrolní 
zóně (C) a další proužek  
v IgG zóně.

Negativní výsledek
Jeden barevný proužek se 
objeví v kontrolní zóně (C) a 
žádný se neobjeví v zóně IgG 
nebo IgM.

IgM pozitivní výsledek
Objeví se dva barevné 
proužky. Jeden barevný 
proužek se objeví v kontrolní 
zóně (C) a další proužek  
v IgM zóně.

Neplatný výsledek
V kontrolní zóně (C) se neobjeví žádný proužek. Zkontrolujte 
pracovní postup a vyšetření opakujte s novým testem. Pokud by 
se problém objevil znovu, přestaňte kit používat 
a kontaktujte zástupce firmy Aidian. 

IgG a IgM pozitivní výsledek
Objeví se tři barevné 
proužky. Jeden barevný 
proužek se objeví v kontrolní 
zóně (C), jeden proužek  
v IgG zóně a jeden proužek  
v IgM zóně. 

POZNÁMKA: V závislosti na 
koncentraci protilátek proti 
2019-nCoV, které jsou ve 
vzorku přítomny, se intenzita 
barvy výsledkového proužku 
různí. Jakýkoli odstín barvy 
testu je nutno hodnotit jako 
pozitivní výsledek.
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