
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal
Instrukce pro samotestování na COVID-19

Test od společnosti Roche, Diagnostics Division s názvem 

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal je k dispozici v soupravě 

(krabičce), která obsahuje 25 testů, včetně potřebného příslušenství.

Každá souprava (krabička) obsahuje:

Samostatně zabalené testy v neprůhledném obalu 25 ks 

Samostatně zabalené sterilní výtěrové štětičky 25 ks

Zkumavky se speciálním roztokem 25 ks

Víčka se zabudovaným kapátkem 25 ks

Návod k použití 1 ks

Stručná referenční příručka 1 ks  

Pozitivní kontrola (pouze pro zdravotnické účely) 1 ks

Negativní kontrola (pouze pro zdravotnické účely) 1 ks

Stojánek na zkumavky (pouze pro zdravotnické účely) 1 ks

Jednotlivé antigenní testy lze distribuovat mezi zaměstnance, 

aby si mohli provádět samotestování pomocí stěru z nosu.

Pro samotestování 1 osoby potřebujete:                                                                                                                       

Víčko se zabudovaným kapátkem

Zabalená sterilní výtěrová štětička

Zkumavka se speciálním roztokem

Zabalený test v neprůhledném obalu
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Postup při samotestování:   

1. Pečlivě si umyjte a osušte ruce. 

2. Zkontrolujte exspirační dobu na zadní straně obalu testu. 

V případě, že je datum exspirace prošlé, test nepoužívejte.

Datum nad řádkem # Buffer Lot:

3. Vyjměte test z obalu a zkontrolujte, zda přiložený balíček 

s kuličkami proti vlhkosti má správnou barvu:                                                                 

žlutá barva = test se může použít

zelená barva = test se nesmí použít.

Balíček s kuličkami proti vlhkosti

Test SARS-CoV-2 Rapid Antigen

Žlutá barva kuliček

4. Otevřete obal sterilní štětičky na tomto konci. 

Pozor, nikoliv na opačné straně! 

Poté vytáhněte štětičku. V žádném případě se 

nesmíte dotknout vatového konce štětičky.                                  

Místo otevření obalu

Vatový konec štětičky
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5. Vatový konec štětičky zasuňte do spodní části 

jedné nosní dírky do hloubky 2 cm. Zatočte 

štětičkou 4x po dobu cca 15 sekund tak, aby 

se štětička při tom neustále dotýkala stěny nosu. 

Poté štětičku vyndejte. 

6. Vzorek je nutné odebrat z obou nosních dírek. Proto stejnou

štětičku zasuňte i do druhé nosní dírky a celý postup zopakujte. 

Tzn. opět v hloubce 2 cm zatočte štětičkou 4x po dobu 

15 sekund. Poté štětičku z nosu vyndejte.

7. Štětičku neodkládejte a stále držte v ruce. Současně otevřete 

zkumavku s roztokem a zasuňte do ní vatový konec štětičky. 

Minimálně 10x se štětičkou ve zkumavce zatočte a prsty při tom 

stlačujte zkumavku. Při vytahování štětičky zmáčkněte zkumavku 

prsty, aby se tekutina z vaty na štětičce vytlačila do zkumavky. 

2 cm

4x zatočit štětičkou v nose

2 cm

4x zatočit štětičkou v nose

10x

Vymáčknout tekutinu z vaty štětičky                        

tlakem na stěnu zkumavky

8. Poté zkumavku pevně uzavřete víčkem se zabudovaným kapátkem. 
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9. Test SARS-CoV-2 Rapid Antigen položte na rovnou plochu

a nakapejte do kulatého okénka 4 kapky ze zkumavky.

10. Za 15-30 minut od nakapání můžete vyhodnotit výsledek testu. 

Varování: Hodnotit test po více než 30 minutách nelze, pozdější 

hodnocení přináší riziko nesprávných výsledků.

11. Výsledky testu se hodnotí podle barevných proužků, které se objeví         

v podélném okénku testu.

A) Výsledek pozitivní  (viz obr. A)

Viditelné dva proužky (v kontrolní lince C a testovací lince T).

Platný je i slabě viditelný proužek v testovací lince T.

U testované osoby je tímto potvrzen antigen viru SARS-CoV-2, 

což ukazuje na přítomnost aktivní infekce COVID-19. 

B) Výsledek negativní  (viz obr. B)

Viditelný je pouze jeden proužek v kontrolní lince C.

U testované osoby není přítomen antigen viru SARS-CoV-2, 

což ukazuje, že daná osoba není v době odběru infekční.

C) Výsledek neplatný (viz obr. C)

Pokud není viditelný žádný proužek v kontrolní lince C, test 

je neplatný. Pak je nutné test zopakovat s použitím nové 

testovací sady.  

4 kapky
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15 – 30 minut

V případě pozitivního výsledku jsou všechny použité části testovací sady považovány za infekční odpad a je nutné

s nimi takto nakládat (bezpečné uložení v černém plastovém pytli s tloušťkou minimálně 0,2 mm)!

Kontrolní 
linka

Testovací
linka

obr. A obr. B obr. C NeplatnýNegativníPozitivní


