Instrucțiuni pentru utilizarea testelor rapide antigen efectuate din proba de salivă
1.

Se respectă instrucțiunile de utilizare specifice fiecărui tip de test, conform
recomandării producătorilor;

2.

Se păstrează testele între +2 - +30°C;

3.

Se utilizează casetele de testare imediat ce a fost scoasă din folia protectoare de
aluminiu;

4.

Se prelucrează mostra de salivă imediat după recoltare;

5.

Se evită consumul de alimente/ băuturi cu cel puțin o oră înainte de efectuarea
testului, în funcție de prevederile producătorului

6.

Se asigură permanent dezinfecția corectă a mâinilor şi a suprafețelor

7.

Pentru testarea propriu-zisă, se procedează astfel:
a) Se scoate dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat şi se foloseşte
imediat;
b) Se aşează dispozitivul de testare pe o suprafață plană şi curată
c) Se scoate un tub de extracție şi o sticluță de soluție. Se scoate capacul şi se
adaugă soluția în tubul de extracție.
d) Se scuipă saliva în recipientul pentru colectarea salivei;
e) Se extrag 4 picături de salivă cu o pipetă şi se transferă în tubul de extracție
f)

Se îndoaie şi se aruncă recipientul de colectare a probei într-o pungă de plastic
ca şi deşeu medical

g) Se închide tubul de extracție cu capacul şi se agită uşor, vertical, timp de
aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei să se amestece bine cu soluția
h) Se transferă 3 picături de probă în spațiul de probă al dispozitivului de testare
(caseta)
i)

Se citeşte rezultatul după 10-15 minute.

Interpretarea rezultatelor:
➢ Pozitiv: apar două linii. O linie colorată apare în zona martor (C) şi o altă linie
colorată apare la zona de test (T), indiferent de intensitatea liniei de testare.
➢ Negativ: o linie colorată apare în zona-martor (C) şi nu apare nicio linie în zona
de test (T).
➢ Neconcludent: linia de control nu apare. Volumul specimenului insuficient sau
tehnicile incorecte din punct de vedere procedural constituie motivele cele mai
probabile ale rezultatelor nule. Se repetă testul utilizând o nouă casetă de
testare.

