
1 Vegyen mintát a 
középső vagy a gyűrűs 

ujj oldaláról. Használjon 
alkoholos törlőkendőt az 
ujjbegy tisztításához.

5 Vegye ki a kazettát 
a fóliatasakból, és 

helyezze tiszta és sima 
felületre. Helyezzen 
megfelelően egy teljes 
csepp vért (kb. 20 mikroliter) 
a minta helyére. (S) 

4 Tartsa a cseppentőt 
függőlegesen és 

vegyen vért 1 cm-el a 
töltésvonal fölé.

2 Helyezze a lándzsát 
szorosan a bőrhöz, 

és szúrja át a bőrt. Préselje 
ki és törölje le az első 
vércseppet.

6 Adjon hozzá két csepp 
pufferoldatot ( kb. 80 

mikroliter ) és indítson el 
időmérőt.

3 A vérzés fokozása 
érdekében préselje az 

ujjat, de ne folyamatosan. 

7 Olvassa le az 
eredményeket 10 perc 

múlva. Ne értelmezze az 
eredményeket 20 perc 
elteltével.

Rövid használati útmutatás

Acro 2019-nCoV IgG / IgM gyorsteszt

www.aidian.hu

A teszt elvégzése 
előtt olvassa el  
a használati  
útmutatót.

10–20 min
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Eredmények értelmezése

Acro 2019-nCoV IgG / IgM gyorsteszt

Kizárólag  
professzionális  
in vitro diagnoszti-
kai felhasználásra.

IgG pozitív eredmény
Két színes vonal jelenik 
meg. Az egyik színes vonal a 
kontroll vonal régióban (C) 
jelenik meg, a másik vonal 
pedig az IgG régióban. 

Negatív eredmény
Egy színes vonal van a 
kontroll régióban (C). 
Nincs vonal az IgG és IgM 
régiókban.

IgM pozitív eredmény
Két színes vonal jelenik 
meg. Az egyik színes vonal a 
kontroll vonal régióban (C) 
jelenik meg, a másik vonal 
pedig az IgM régióban.

Érvénytelen eredmény
Kontroll vonal (C) nem jelenik meg. Vizsgálja felül az eljárást, és 
ismételje meg a tesztet egy új teszttel. Ha a probléma továbbra 
is fennáll, akkor a tesztkészlet használatát ne folytassa és vegye 
fel a kapcsolatot az Aidian képviselőjével. 

IgG és IgM pozitív eredmény
Három színes vonal jelenik 
meg. Egy  színes vonal a 
kontroll vonal régióban (C), a 
másik vonal az IgG régióban, 
a harmadik az IgM régióban. 

MEGJEGYZÉS: a szín 
intenzitása nagyban függ a 
mintában lévő 2019-nCoV 
antitestek koncentrációjától. 
A tesztvonal bármely 
színárnyalatát pozitívnak kell 
tekinteni.
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