
1 cm

1 Pobierz próbkę  
z bocznej strony 

opuszka palca środkowego 
lub serdecznego. Do 
odkażenia końca palca 
użyj gazika nasączonego 
alkoholem.

5 Wyjmij kasetę z torebki 
foliowej i połóż na 

czystą i płaską powierzchnię. 
Dodaj 1 pełną kroplę krwi 
(ok. 20µl) do otworu próbki 
(S).

4 Trzymaj kroplomierz 
pionowo i odbierz 

krew min. 1 cm nad zwężoną 
częścią. 

2 Delikatnie przyłóż 
lancet do palca  

i przekłuj skórę. Wyciśnij 
pierwszą kroplę krwi  
i zetrzyj ją.

6 Dodaj 2 krople buforu 
(ok. 80 µl) i włącz 

czasomierz.

3 Aby zwiększyć krążenie 
krwi, delikatnie masuj 

palec, ale nie cały czas. 

7 Po 10 minutach 
odczytaj wynik. Nie 

interpretuj wyniku po 
upływie 20 minut.

Krótka instrukcja

Acro 2019-nCoV IgG/IgM szybki test 

www.aidian.pl

Przed  
wykonaniem  
testu dokładnie 
przeczytaj 
instrukcję obsługi.

10–20 min



Produkt Numer 
katalogowy

Numer 
zamówienia

Acro 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette, 25 testów INCP-402 154601

Dane kontaktowe
Aidian Oy, Finlandia  
Przedstawicielstwo dla CZ, HU, PL, SK 
Bělohorská 57, 169 00 Praga 6,  
Republika Czeska

E-mail: info@aidian.pl

www.aidian.pl
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Interpretacja wyników

Acro 2019-nCoV IgG/IgM szybki test 

Do profesjonalnej 
diagnostyki  
in vitro.

IgG wynik dodatni
Pojawią się dwa kolorowe 
prążki. Jeden kolorowy 
prążek pojawi się w strefie 
kontrolnej (C), a drugi  
w strefie IgG.

Wynik ujemny
Jeden kolorowy prążek 
pojawi się w strefie 
kontrolnej (C), a w strefie  
IgG lub IgM nie pojawi się 
żaden prążek.

IgG wynik dodatni
Pojawią się dwa kolorowe 
prążki. Jeden kolorowy 
prążek pojawi się w strefie 
kontrolnej (C), drugi w strefie 
IgM.

Nieważny wynik
W strefie kontrolnej (C) nie pojawi się żaden prążek. Sprawdź 
procedurę pracy i powtórz badanie z nowym testem. Jeśli 
problem wystąpi ponownie, nie używaj dłużej danego zestawu  
i skontaktuj się z przedstawicielem firmy Aidian. 

IgG oraz IgM wynik dodatni
Pojawią się trzy kolorowe 
prążki. Jeden kolorowy 
prążek pojawi się w strefie 
kontrolnej (C), jeden w 
strefie IgG i jeden w strefie 
IgM. 

UWAGA: W zależności 
od stężenia przeciwciał 
przeciwko 2019-nCoV 
obecnych w próbce, 
intensywność koloru 
prążka wyników jest różna. 
Jakikolwiek odcień koloru 
testu należy interpretować 
jako wynik dodatni.
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