
CLINITEST® 
Rapid COVID-19 antigénteszt

RENDELTETÉS
A CLINITEST® Rapid COVID-19, a feltételezhetően COVID-19 fertőzött személyek nasopharyngealis (NP) tampon vagy nasalis tampon 
módszerrel vett mintáiban, a SARS-CoV-2 nukleokapszid-fehérje antigénjének kimutatására szolgáló in vitro immunkromatográfiás 
teszt. Célja, hogy segítsen a SARS-CoV-2 fertőzések gyors diagnosztizálásában, felhasználható egészségügyi szakemberek által, 
a tünetek jelentkezésétől számított tíz napon belül, illetve tünetmentes, vagy kis fertőzöttségű területről származó személyek 
monitorozására. A tünetek megjelenésétől számított tíz napon túl mért negatív eredményeket valószínű eredményként kell 
figyelembe venni, és amennyiben a pácienssel kapcsolatos intézkedések ezt megkívánják, molekuláris tesztekkel meg lehet erősíteni. 
A CLINITEST Rapid COVID-19 antigénteszt nem különbözteti meg a SARS-CoV és a SARS-CoV-2 vírusokat. A teszt lehetőséget nyújt arra 
is, hogy – egészségügyi szakember felügyelete mellett – egyes személyek saját maguktól vegyenek nasalis mintát.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT
Az új koronavírus a β nemzetségbe sorolható. A COVID-19 egy légúti akut fertőző betegség, amelyre az emberek általában 
fogékonyak. Jelenleg az új koronavírus által megfertőzött betegek jelentik a fertőzés fő forrásait, és a tünetmentes fertőzött 
személyek is megfertőzhetnek másokat. A jelenlegi járványtani vizsgálat alapján a betegség lappangási ideje 1-14 nap, általában 3-7 
nap. Fő tünete a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Néhány esetben előfordult orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, izomfájdalom és 
hasmenés is.
Ez a teszt a SARS-CoV-2 nukleokapszid-fehérje antigén kimutatására szolgál. Az antigén a fertőzés akut szakaszában általában 
kimutatható a felső légúti mintákból. A SARS-CoV-2 fertőzés gyors diagnosztizálása segíti az egészségügyi szakembereket abban, 
hogy hatékonyabban kezeljék a betegeket, és gátolják a betegség terjedését.

A TESZT ELVE
A CLINITEST Rapid COVID-19 antigénteszt egy immunkromatográfiás membrán teszt, amely nagy érzékenységű monoklonális 
antitestekkel mutatja ki a közvetlen nasopharyngealis vagy nasalis mintákban lévő SARS-CoV-2 vírusok nukleokapszid-fehérjéjét. 
A tesztcsík a következő részekből áll: mintatartó, reagensbetét, reakciómembrán és abszorpciós párna. A reagensbetét tartalmazza 
a SARS-CoV-2 nukleokapszid-fehérje elleni monoklonális antitestekkel konjugált kolloidális aranyat, a reakciómembrán pedig a SARS-
CoV-2 nukleokapszid-fehérje elleni másodlagos antitesteket. A teljes csík egy műanyag eszközbe van rögzítve. Ha a mintát betöltik 
a mintalyukba, a reagensbetétre szárított konjugátum feloldódik, és a mintával együtt halad tovább. Ha a mintában van SARS-CoV-2 
nukleokapszid antigén, az komplexet képez az anti-SARS-2 konjugátummal, és a vírust megköti a tesztvonal-régióban (T) rögzített 
specifikus SARS-2 elleni monoklonális antitestbevonat. A tesztvonal (T) hiánya negatív eredményre utal. Az eljárás ellenőrzése 
érdekében mindig megjelenik egy piros vonal a kontroll régióban (C), ha megfelelő mennyiségű mintát töltöttek be, 
és azt a membrán felszívta.

A GYÁRTÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ANYAGOK
20 tesztkazetta 
2 fiola extraháló puffer 
20 steril tampon 
20 extrakciós cső és hegy 
1 munkaállomás 
1 használati utasítás

SZÜKSÉGES, DE NEM BIZTOSÍTOTT ANYAGOK
1. Óra, időzítő vagy stopper 

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
Kizárólag in vitro diagnosztikai alkalmazásra.
A tesztet felhasználásig a lezárt tasakban kell tartani.
A lejárati idő után ne használja a készletet.
A tamponokat, a csöveket és a tesztet csak egyszer lehet használni.
A nátrium-azidot tartalmazó oldatok robbanásszerűen reagálhatnak az ólomból vagy rézből készült vízvezetékekkel. Ezért   
engedjen sok vizet a mosogatóba az elhasznált oldatok leöblítéséhez.
Ne helyettesítse egymással és ne keverje a különböző készlettételekből származó reagenseket.
A tesztet csak a készletben található tamponnal szabad elvégezni.
A pontos eredmények érdekében ne használjon láthatóan véres vagy túlságosan viszkózus mintákat. 
Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést és védőkesztyűt a tesztek futtatásához és a minták kezeléséhez. 
A    feltételezhetően COVID-19 fertőzött minták kezelése között cseréljen kesztyűt.
A mintákat az ezen leírás MINTAVÉTEL és A MINTA ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSA c. fejezetekben leírt módon kell kezelni. A leírástól   
való eltérés pontatlan eredményhez vezethet.
A SARS-CoC-2 páciensek mintáinak kezelésekor a megfelelő laboratóriumi biztonsági eljárásokat kell követni. Minden használt   
mintavevő pálca, tesztcsík és használt extraháló puffer potenciálisan fertőző lehet. A megfelelő mintakezelési és megsemmisítési   
eljárásokat a laboratóriumoknak kell meghatároznia a helyi szabályozásnak megfelelően.
A nem megfelelő mintavétel és mintatárolás helytelenül befolyásolhatja az eredményt.
A páratartalom és a hőmérséklet is helytelenül befolyásolhatja az eredményt.
A tesztet és az anyagokat veszélyes biológiai hulladékként kell kezelni a szövetségi, állami és helyi előírásoknak megfelelően. 
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TÁROLÁS ÉS STABILITÁS
1.     A készletet szobahőmérsékleten vagy hűtőben kell tárolni (2-30°C).
2.     Ne fagyassza le a tesztkészlet egyetlen alkotóelemét se.
3.     Ne használja a tesztet és a reagenseket a lejárati idő után.
4.     A tesztet ki kell dobni, ha 1 óránál tovább volt a lezárt tasakon kívül.
5.     A készleteket tartalmazó dobozt csukja be, és óvja a tartalmát, amikor nem használja.

MINTAVÉTEL
1.     Nasopharyngealis tampon
          1) A készletben található steril tampont helyezze be óvatosan a páciens orrlyukába.
          2) Törölje át az orrgarat hátsó felszínét, és forgassa meg néhányszor a tampont.
          3) Húzza ki a tampont az orrüregből. A minta ezzel a készlethez mellékelt extrakciós pufferrel való feltárásra kész.

2.     Nasalis tampon
         1) A készletben található steril tampont helyezze be óvatosan a páciens egyik orrlyukába. A pálca tamponos hegyét felfelé, kb. 2-4    

     cm-re kell bevezetni az orrüregbe, amíg az ellenállásba nem ütközik.
2) A pálcát a nyálkahártyához érintve forgassa meg az orrüregben 5-ször, megbizonyosodva arról, hogy a tampon mind a 
     hámsejteket, mind a nyálkát összegyűjtötte.
3) Ugyanazt a mintavevő pálcát felhasználva ismételje meg az eljárást a másik orrlyukban is annak érdekében, hogy a két orrüregből 
     megfelelő mennyiségű mintát gyűjtsön össze.
4) Húzza ki a tampont az orrüregből. A minta ezzel a készlethez mellékelt extrakciós pufferrel való feltárásra kész.

A MINTA ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSA
1.     Illessze az extrakciós csövet a készletben található munkaállomásba. Győződjön meg arról, hogy a cső függőlegesen áll,    
         és elér a munkaállomás aljáig.
2.     Cseppentsen 0,3 ml (körülbelül 10 csepp) mintaextraháló puffert az extrakciós csőbe.

10 csepp

3.     Helyezze a tampont a 0,3 ml extraháló puffert tartalmazó extrakciós csőbe.
4.     Legalább 6-szor forgassa meg a tampont, miközben a végét az extrakciós cső aljához és oldalához nyomja.
5.     Hagyja a tampont az extrakciós csőben 1 percig.
3.     Néhányszor nyomja meg kívülről a csövet, hogy a tampon a folyadékba merüljön. Vegye ki a tampont.

6-szor

1 perc
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A MINTÁK SZÁLLÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA
A steril tampont ne tegye vissza az eredeti papírcsomagolásba!
A mintákat közvetlenül a mintavétel után kell tesztelni. Ha az azonnali tesztelés nem lehetséges, helyezze a tampont egy még nem 
használt, általános rendeltetésű műanyag csőbe. A tampon törési helye a cső nyílásával egy vonalban legyen. A tampon szárát hajlítsa 
meg 180 fokban, hogy eltörjön a törési helynél. Az eltöréshez lehet, hogy óvatosan meg kell forgatni a tampon szárát. Győződjön 
meg arról, hogy a tampon jól illeszkedik a műanyag csőbe, és szorosan zárja le. Ha 1 órán belül nem tesztelik, a mintát ki kell dobni, 
és új mintát kell venni.

A TESZT MENETE
Hagyja, hogy a tesztkészülék, a minta és a puffer felvegye a szobahőmérsékletet (15-30°C).
1.     Közvetlenül a tesztelés előtt vegye ki a tesztkészüléket a zárt tasakból, és fektesse vízszintes felületre.
2.     Nyomja a szűrőt tartalmazó fejet az extrakciós csőre. Győződjön meg arról, hogy szorosan illeszkedik.
3.     Tartsa függőlegesen az extrakciós csövet, és a vizsgálandó mintaoldatból cseppentsen 4 cseppet (körülbelül 100 μl) a   
         mintalyukba.
4.     Indítsa el a stoppert.
5.     15 perc múlva olvassa le az eredményt. 20 perc elteltével már nem értelmezhető az eredmény.

4 csepp oldat

Pozitív Negatív Érvénytelen

AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE
1. POZITÍV:
Pozitív az eredmény, ha két vonal látszik az eredményablakban: a kontroll vonal (C) és a tesztvonal (T).
2. NEGATÍV:
Negatív az eredmény, ha csak a kontroll vonal (C) látszik az eredményablakban.
3. ÉRVÉNYTELEN:
Ha a kontroll vonal (C) nem látható az eredményablakban a teszt elvégzése után, akkor az eredményt érvénytelennek kell tekinteni. 
Ez például akkor fordulhat elő, ha nem követték megfelelően az utasításokat, vagy lejárt a teszt. Ekkor a minta ismételt tesztelése 
javasolt.
MEGJEGYZÉS:
1. A tesztvonal területén (T) megjelenő szín erőssége a mintában található analit koncentrációjától függően változhat. Ezért a 
tesztvonal területén (T) megjelenő bármely színárnyalatot pozitívnak kell tekinteni. Ez a teszt kvalitatív, ezért nem képes a mintában 
található analit koncentrációját meghatározni.
2. A kontroll vonal hiányának legvalószínűbb okai az elégtelen mintamennyiség, a helytelen vizsgálati eljárás és a lejárt teszt.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS
A teszt tartalmaz az eljárás ellenőrzését biztosító funkciót. Ez a belső eljárásellenőrző funkció a kontroll vonal területén (C) megjelenő 
piros vonal. Ez megerősíti, hogy megfelelő volt a minta mennyisége és helyes volt az eljárás kivitelezése. A teszt nem tartalmaz 
kontroll standardokat. Ennek ellenére ajánlott a helyi illetékes hatóságtól pozitív és negatív kontrollokat szerezni és tesztelni a helyes 
laboratóriumi gyakorlat részeként, a tesztelési eljárás jóváhagyása és a teszt teljesítményének ellenőrzése érdekében.

KORLÁTOK
Ezzel a teszttel nem állapítható meg a SARS-CoV-2 víruson kívüli egyéb mikroorganizmusok által okozott légúti fertőzések etiológiája. 
A CLINITEST Rapid COVID-19 anitgénteszt mind az élő, mind a nem élő SARS-CoV-2 vírusokat kimutatja. A CLINITEST Rapid COVID-19 
antigénteszt teljesítménye függ az antigénterheléstől, és nem feltétlenül korrelál az ugyanazon mintán alapuló vírustenyésztési 
eredményekkel.
A tesztelési eljárás be nem tartása hátrányosan befolyásolja a teszt teljesítményét, illetve érvénytelen eredményt okozhat.
Ha negatív teszteredmény mellett továbbra is fennállnak a klinikai tünetek, javasolt más klinikai módszereken alapuló további 
tesztelés elvégzése. A negatív eredmény egyáltalán nem zárja ki a SARS-CoV-2 jelenlétét a mintában, mert lehet, hogy az antigén 
koncentrációja a kimutatási határ alatt van, a tesztet helytelenül szállították, vagy a mintát helytelenül vették le.
Mint minden diagnosztikai teszt esetén, a diagnózist csak orvos erősítheti meg, miután az összes klinikai és laboratóriumi leletet 
kiértékelte.
A pozitív teszteredmény nem zárja ki a más kórokozók által okozott egyidejű fertőzést.
A pozitív teszteredménnyel nem különíthető el a SARS-CoV és a SARS-CoV-2.
A betegség időtartamának előrehaladtával a mintában lévő antigén mennyisége csökkenhet. A betegség 10. napja után vett minták 
az RT-PCR teszt eredményéhez hasonlítva egyre nagyobb valószínűséggel lesznek negatívak.
A tünetek megjelenésétől számított tíz napon túl mért negatív eredményeket valószínű eredményként kell figyelembe venni, és 
amennyiben a pácienssel kapcsolatos intézkedések ezt megkívánják, molekuláris tesztekkel meg lehet erősíteni.
Negatív eredmény nem zárja ki, hogy fennáll SARS-CoV-2 fertőzés, és –a fertőzéskontrollal kapcsolatos intézkedéseket is beleértve – 
nem szabad egyedüli alapként felhasználni a páciensek kezelését illetően.
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TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK
1.      Klinikai szenzitivitás, specificitás és pontosság

Nasopharyngealis tampon

A CLINITEST Rapid COVID-19 antigénteszt klinikai teljesítményét az Egyesült Államokban található 7 helyszínen értékelték ki, 
ahol a pácienseket bevonták és tesztelték. A tesztelést 24 egészségügyi szakember végezte, akik nem voltak gyakorlottak a 
vizsgálati eljárásban. Összesen 865 friss nasopharyngealis mintát gyűjtöttek tüneteket mutató és tünetmentes személyektől, és 
teszteltek, amelyből 119 pozitív és 746 negatív volt. A CLINITEST Rapid COVID-19 antigénteszt eredményeit összehasonlították a 
nasopharyngealis mintákon végzett SARS-CoV-2 vírust kimutató, USDFA sürgősségi felhasználásra engedélyezett RT-PCR tesztek 
eredményeivel. 

Az összesített eredményeket az 1. táblázat mutatja be.
1. táblázat: A CLINITEST Rapid COVID-19 antigénteszt (Nasopharyngealis tampon) vs. PCR

Módszer PCR

CLINITEST®
Rapid COVID-19 antigénteszt 
(Nasopharyngealis tampon)

Eredmények
Pozitív

Negatív

Pozitív
117

2
119

Negatív
3 

743
746

Összes eredmény

120 
745

Összes 865 
Relatív szenzitivitás 98,32% (95%-os KI*: 94,06%-99,80%) *konfidencia-intervallumok
Relatív specificitás: 99,60% (95%-os KI*: 98,83% -99,92%)
Pontosság: 99,42% (95%-os KI*: 98,66-99,81%)

Nasalis tampon

Összesen 237 friss nasalis mintát gyűjtöttek tüneteket mutató és tünetmentes személyektől, és teszteltek, amelyből 109 pozitív és 
128 negatív volt. A CLINITEST Rapid COVID-19 antigénteszt eredményeit összehasonlították a nasalis mintákon végzett SARS-CoV-2 
vírust kimutató, USDFA sürgősségi felhasználásra engedélyezett RT-PCR tesztek eredményeivel.

Az összesített eredményeket az 2. táblázat mutatja be.
2. táblázat: A CLINITEST Rapid COVID-19 antigénteszt (Nasalis tampon) vs. PCR

Módszer PCR 

CLINITEST®
Rapid COVID-19 antigénteszt 
(Nasalis tampon)

Eredmények
Pozitív

Negatív

Pozitív
106

3
109

Negatív
0

128
128

Összes eredmény

106 
131

Összes 237 
Relatív szenzitivitás 97,25% (95%-os KI*: 92,17%-99,43%)
Relatív specificitás: 100% (95%-os KI*: 97,16%-100%)
Pontosság: 98,73% (95%-os KI*: 96,35-99,74%)

2.     Kimutatási határ (LOD)
Az LOD-vizsgálatok a SARS-CoV-2 azon legalacsonyabb kimutatható koncentrációját határozzák meg, amely mellett az összes (valóban 
pozitív) ismétlés 95%-a pozitív eredményt ad. 4,6 x 105 TCID50/ml koncentrációjú, hővel inaktivált SARS-CoV-2 vírusokat oltottak 
negatív mintákba, és ebből hígítási sort készítettek. Minden hígítást 3-szor futtattak le a CLINITEST Rapid COVID-19 antigénteszten. A 
CLINITEST Rapid COVID-19 antigénteszt kimutatási határa 1,15 x 102 TCID50/ml (3. táblázat).

3. táblázat: Kimutatási határ (LOD)

Koncentráció

1,15 x 102 TCID50/ml

Pozitívak száma/összes

180/180

Pozitív egyezés

100%

3.    Magas dózisú hook-effektus

Nem figyeltek meg magas dózisú hook-effektust a hővel inaktivált SARS-CoV-2 vírus 4,6 x 105 TCID50/ml koncentrációjáig.
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4.    Keresztreaktivitás

A keresztreaktivitást a következő organizmusokkal vizsgálták meg. Az alábbi organizmusokra pozitív minták a CLINITEST Rapid 
COVID-19 antigénteszttel vizsgálva negatív eredményt adtak.

Kórokozók

A típusú légúti syncytialis vírus

B típusú légúti syncytialis vírus

Új influenza A H1N1 vírus (2009)

Szezonális influenza A H1N1 vírus

Influenza A H3N2 vírus

Influenza A H5N1 vírus

Influenza B Yamagata

Influenza B Victoria

Rhinovirus

Adenovirus 3

Adenovirus 7

EV-A71

Mycobacterium tuberculosis

Mumpsz vírus

Humán koronavírus 229E

Humán koronavírus OC43

Humán koronavírus NL63

Humán koronavírus HKU1

Parainfluenza vírus 1

Parainfluenza vírus 2

Parainfluenza vírus 3

Parainfluenza vírus 4

Haemophilus influenzae

Streptococcus pyogenes

Streptococcus pneumoniae

Candida albicans

Bordetella pertussis

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia pneumoniae

Legionella pneumophila

Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis

Koncentráció 

5,5 × 107 PFU/ml

2,8 × 105 TCID50/ml 

1 × 106 PFU/ml

1 × 105 PFU/ml

1 × 106 PFU/ml

1 × 106 PFU/ml

1 × 105 PFU/ml

1 × 106 PFU/ml

1 × 106 PFU/ml

5 ×107,5 TCID50/ml 

2,8 × 106 TCID50/ml 

1 × 105 PFU/ml

1 ×103 baktérium/ml 

1 × 105 PFU/ml

1 × 105 PFU/ml

1 × 105 PFU/ml

1 × 106 PFU/ml

1 × 106 PFU/ml 

7,3 × 106 PFU/ml

1 × 106 PFU/ml 

7,3 × 106 PFU/ml 

2,6 × 106 PFU/ml 

5,2 × 106 CFU/ml 

3,6 × 106 CFU/ml 

4,2 × 106 CFU/ml

1 × 107 CFU/ml

1 × 104 baktérium/ml 

1,2 × 106 CFU/ml 

2,3 × 106 IFU/ml

1 × 104 baktérium/ml 

3,2×108 CFU/ml 

2,1×108 CFU/ml

5.     Interferáló anyagok

A légúti mintákban természetesen előforduló vagy az orrüregbe, illetve az orrgaratba mesterségesen bejuttatható alábbi anyagokat 
megvizsgálták a CLINITEST Rapid COVID-19 antigénteszttel az alábbi koncentrációkban, és azt találták, hogy nem befolyásolják a teszt 
teljesítményét.

Anyag

Emberi vér (EDTA-val antikoagulált)

Mucin

Oszeltamivir-foszfát

Ribavirin

Levofloxacin

Azitromicin

Meropenem

Tobramicin

Fenilefrin

Oximetazolin

0,9%os nátrium-klorid

ALKALOL (egy természetes nyugtató)

Beclometazon

Hexadecadrol

Flunisolid

Triamcinolon

Budezonid

Mometazon

Flutikazon

Fluticazon-propionát

Koncentráció

20% (v/v)

5 mg/ml

5 mg/ml

5 mg/ml

5 mg/ml

5 mg/ml

5 mg/ml

2 mg/ml

20% (v/v)

20% (v/v)

20% (v/v)

20% (v/v)

20% (v/v)

20% (v/v)

20% (v/v)

20% (v/v)

20% (v/v)

20% (v/v)

20% (v/v)

20% (v/v)
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6.     Mikrobiális interferencia

Annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a klinikai mintákban lehetségesen fellelhető mikroorganizmusok okoznak-e 
interferenciát, esetleg fals negatív eredményt a CLINITEST Rapid COVID-19 antigénteszttel, mindegyik, alább felsorolt patogén 
mikroorganizmust és hővel inaktivált SARS-CoC-2- vírust (2,3×102 TCID50/tampon) egyszerre tartalmazó mintát háromszor mértek 
meg. Az alábbi táblázatban felsorolt mikroorganizmusok egyikével sem volt megfigyelhető keresztreaktivitás illetve interferencia.

Mikroorganizmus

A típusú légúti syncytialis vírus 

B típusú légúti syncytialis vírus

Új influenza A H1N1 vírus (2009) 

Szezonális influenza A H1N1 vírus 

Influenza A H3N2 vírus

Influenza A H5N1 vírus 

Influenza B Yamagata 

Influenza B Victoria 

Rhinovirus

Adenovirus 1 

Adenovirus 2 

Adenovirus 3 

Adenovirus 4 

Adenovirus 5 

Adenovirus 7 

Adenovirus 55

EV-A71

EV-B69

EV-C95

EV-D70 

Mycobacterium tuberculosis 

Mumpsz vírus

Varicella zoster vírus 

Humán koronavírus 229E 

Humán koronavírus OC43 

Humán koronavírus NL63 

Humán koronavírus HKU1 

Humán metapneumovírus 

Parainfluenza vírus 1 

Parainfluenza vírus 2 

Parainfluenza vírus 3 

Parainfluenza vírus 4 

Haemophilus influenzae 

Streptococcus pyogenes 

Streptococcus agalactiae 

Streptococcus pneumoniae

Koncentráció

5,5 × 107 PFU/ml

2,8 × 105 TCID50/ml 

1 × 106 PFU/ml

1 × 105 PFU/ml

1 × 106 PFU/ml

1 × 106 PFU/ml

1 × 105 PFU/ml

1 × 106 PFU/ml

1 × 106 PFU/ml

1 × 106 PFU/ml

1 × 105 PFU/ml

5 ×107,5 TCID50/ml  

1 × 106 PFU/ml

1 × 105 PFU/ml

2,8 × 106 TCID50/ml 

1 × 105 PFU/ml

1 × 105 PFU/ml

1 × 105 PFU/ml

1 × 105 PFU/ml

1 × 105 PFU/ml

1 ×103 baktérium/ml 

1 × 105 PFU/ml

1 × 106 PFU/ml

1 × 105 PFU/ml

1 × 105 PFU/ml

1 × 106 PFU/ml

1 × 106 PFU/ml

1 × 106 PFU/ml

7,3 × 106 PFU/ml 

1 × 106 PFU/ml

7,3 × 106 PFU/ml 

2,6 × 106 PFU/ml 

5,2 × 106 CFU/ml 

3,6 × 106 CFU/ml 

7,9 × 107 CFU/ml 

4,2 × 106 CFU/ml

Candida albicans

Bordetella pertussis

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia pneumoniae

Legionella pneumophila

Gyűjtött humán mosott orrváladék

1 × 107 CFU/ml

1 × 104 baktérium/ml 

1,2 × 106 CFU/ml 

2,3 × 106 IFU/ml

1 × 104 baktérium/ml 

N/A

A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

Olvassa el a használati utasítást

Kizárólag in vitro diagnosztikai 
alkalmazásra.

2 és 30°C között tárolja.
30°C

2°C

Tesztek száma 
készletenként

Lejárati idő

Sarzsszám

Képviseletre jogosult

Ne használja újra.
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