GUIA RÁPIDO | TR

SARS CoV-2 Ag - Bio-Manguinhos

Antes de iniciar o teste, confira o nome do kit com o nome deste Guia Rápido.
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Preparação
da solução
de extração

2

SWAB
nasofaringeo

3

LINHA DE
ENCHIMENTO
70º

Permita que os swabs, as amostras e o
kit de teste atinjam uma temperatura
entre 15 e 30 ºC antes de utilizar.
Adicione a solução de extração até a
linha de enchimento indicada no tubo de
extração (400 µl) .
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Insira o swab numa narina
e gire sobre a superfície da
nasofaringe posterior.

Retire o swab do local de
coleta e insira-o no tubo
com a solução de extração.
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8 ~10X

Retire o swab do tubo de extração ao mesmo
tempo que o pressiona contra a parte lateral do
tubo para extrair a solução. Coloque a tampa
conta- gotas descartável no tubo de extração.

Misture apertando o tubo e rodando
simultaneamente o swab 8 a 10 vezes.
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15 ~20
MINUTOS
Adicione 4 gotas (~100 µl) da
solução no centro do poço da
amostra do dispositivo de teste.
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15 a 20 MINUTOS

Leia o teste no período entre 15 e 20
minutos após a adição da amostra.

Leia o teste no período entre 15 e 20 minutos
após a adição da amostra. Não leia o teste
após terem decorridos 20 minutos.

1- COLETA DA AMOSTRA E EXECUÇÃO DO ENSAIO

ATENÇÃO: A utilização desse guia rápido não dispensa a leitura prévia do manual de instrução para a obtenção de mais informações técnicas referentes a esse kit para diagnóstico.
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Não reagente

NÃO REAGENTE
Indicado pela presença
somente da linha (C) na
janela de resultado do
dispositivo. Sugere a
ausência do antígeno
SARS-CoV-2 na amostra.

Reagente

REAGENTE
Indicado pela presença de
duas linhas coloridas (T) e
(C) na janela de resultado
do dispositivo. Significa
que o antígeno de SARS-CoV-2 foi detectado e
indica a presença do vírus
na amostra.

Inválido

INVÁLIDO
A linha controle (C) deve
SEMPRE aparecer na janela
de resultados, independente
ou não da presença da linha
teste (T). Caso a linha
controle (C) não esteja
visível, o teste deve ser
considerado inválido.

Em caso de dúvidas na interpretação do teste ou problemas com os componentes, por gentileza,
separar o suporte do teste e fazer contato com o SAC de Bio-Manguinhos (08000 210 310 ou

sac.reativos@bio.fiocruz.br).

Acesse o QR Code abaixo e
assista ao vídeo explicativo.

Texto: GR_TRSARSCOVAG_000 (TME0152_000MAN)
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Arte: BM-BUL-153-00-R-SN

COVID-19
AG

2 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Poço da
amostra

