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1 ODBĚR VZORKU A PŘÍPRAVA TESTU 

Nasopharyngeal swab specimen collection 

Nasopharyngealní tampon 
   

Oropharyngeal swab specimen collection 

 

 

 

Oropharyngealní stěr 

• Zakloňte hlavu pacienta o 70 stupňů. 

• Opatrně vložte sterilní tampon do nosu. 

• Jemně udržujte tampon poblíž nosní přepážky, 
zatlačte jej do zadního nosohltanu. 

• Ponechejte tampon na místě po dobu několika 
sekund, tak aby absorboval sekret. 

• Tampon několikrát otočte a vyjměte z nosní dírky. 

 

1. Umyjte si ruce mýdlem a vodou. 

2. Vyjměte tampon z obalu a držte jej na konci tyčinky. 

3. Mírně nakloňte hlavu dozadu, široce otevřete ústa, abyste 

odhalili mandle a zadní část krku. 

4. Držte jazyk mimo zadní část krku. Vyhledejte oblasti zarudnutí 

a bílé skvrny na mandlích. 

5. Otřete tampón po celé ploše tam a zpět, nedotýkejte se 

jazyka nebo střechy úst. 

6. Po provedení stěru sejměte víčko z přiložené zkumavky a 

vložte do ní tampon. 

 

• Používejte pouze neporušené testovací kazety ze zcela uzavřeného obalu. Nepoužívejte testy po datu 

expirace. Ujistěte se, že obaly s kazetami byly skladovány při teplotě 2 až 30°C 

• Testovací kazeta by měla být použita do 1 hodiny po vyjmutí z pouzdra. Pufr by měl být po použití 

ihned uzavřen. 
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Oropharyngeal swab specimen collection 

 

 

Nosní stěr 

2 EXTRAKCE VZORKU 

• Opatrně vložte celý absorpční konec tamponu do 

nosních dírek (asi 1,5 ~ 2 cm). Otřete tampon 5x 

kruhovými pohyby o nosní stěnu. 

• Pomalu vyjměte tampon z nosní dírky. (Tento krok 

by měl trvat přibližně 15 sekund, aby došlo k 

zajištění odběru sliznic a buněk). 

• Výše uvedený odběr opakujte pro druhou nosní 

dírku stejným tamponem. 

 

Přeneste 400 μL 

(asi 10 kapek) 

extrakčního 

pufru vertikálně 

do zkumavky 

pro vzorek. 

zkumavky. 

Vložte tampón s odebraným 

vzorkem do extrakčního 

pufru a otočte s ním asi 10x, 

tak aby se vzorek co nejvíce 

uvolnil do pufru. 

Zmáčkněte konec 

tampónu, tak aby 

co nejvíce kapaliny 

zůstalo ve 

zkumavce.  

Uzavřete 

zkumavku 

Testování 

• Vyjměte testovací kazetu z obalu a položte ji na rovný 

povrch.  

• Přidejte 80 μL (3-4 kapky) zpracovaného vzorku do 

testovací jamky 

• Jakmile test začne probíhat, uvidíte fialovou barvu, 

pohybující se testovacím oknem kazety. 

• Za 15-20 minut odečtěte výsledky. Neodečítejte 

výsledky testu po 30. minutě.  
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3 ODEČET VÝSLEDKŮ 

 Pozitivní Negativní 

Neplatný 

Pozitivní výsledek 

Barevné linie se objeví jak v  

testovací linii (T), tak v 

kontrolní linii (C). Značí to 

pozitivní výsledek. 

Negativní výsledek  

Dojde k zabarvení pouze kontrolní 

linie (C). Znamená to, že koncentrace 

antigenu 2019-nCoV je nulová nebo 

pod detekčním limitem testu. 

Neplatný 

Po provedení testu se v kontrolní linii neobjeví žádné viditelné zbarvení. Je 

možné, že nebyl dodržen správný postup nebo test je poškozen.  Doporučuje 

se provést opakované testování. 


