Przed rozpoczęciem testu należy uważnie przeczytać całą instrukcję.
Ten test może różnić się od tego, z którego korzystałeś(-aś) wcześniej.

Twoja instrukcja krok po kroku
do Wykonywanego samodzielnie
testu Orient Gene – Szybki test
(antygenu) Covid-19

Ta broszura dotyczy wyłącznie Wykonywanego samodzielnie testu
Orient Gene – Szybki test antygenu Covid-19 (GCCOV-502a-H7OGE).
Ta instrukcja wyjaśnia, jak wykonać na sobie lub innej osobie test na C0VID-19 i zgłosić wyniki
do NHS.
Alternatywne wersje językowe włącznie z Walijską a także prezentacja wideo są dostępne
na stronie gov.uk/covid19-self-test-help

Przekaż wszystkie wyniki swoich testów do NHS

Co trzeba zrobić
Instrukcja krok po kroku
Przeczytaj te instrukcje i wykonaj kroki we właściwej kolejności.
Przygotowanie każdego testu zajmuje około 15 minut a wyniki
będą gotowe po kolejnych 15 minutach.

Porady dotyczące wykonania testu
15

minut
przygotowanie

W instrukcji zawarto przydatne wskazówki, porady i ostrzeżenia, które mogą Ci pomóc.
Przestrzeganie tych instrukcji krok po kroku, znacząco zwiększa szansę na uzyskanie
wiarygodnych wyników.

Ogólne wskazówki i ostrzeżenia
Spis treści broszury
Sekcja

1

Tytuł

Strona

Przygotuj miejsce do testu

6

Sprawdź zawartość zestawu z testem

7

2

Przygotuj test

8

3

Pobierz próbkę wymazu

10

Przeprowadzenie testu u kogoś innego

11

4

Zbadaj próbkę wymazu

12

5

Odczytaj swój wynik

14

6

Zgłoś swój wynik

15

7

Co oznacza Twój wynik

16

8

Wykonanie testu

17

9

Bezpieczna utylizacja zestawu do testu		

17

Zanotuj wynik swojego testu

18

W przybliżeniu, co 3 osoba zakażona wirusem
COVID-19 nie wie, że się zaraziła.
Regularnie powtarzając samodzielnie wykonywane testy możemy spowolnić
rozprzestrzenianie się wirusów i chronić najsłabszych członków naszych rodzin i
społeczności.

2

Jeżeli podczas pobierania wymazu wystąpi krwawienie z nosa, należy przerwać
pobierania próbki. Wymazówka nie nadaje się wówczas do testu.
Produkt nie został wykonany z lateksu naturalnego, jednak nie można całkowicie
wykluczyć obecności lub śladowych ilości lateksu naturalnego w produkcie
dostarczonym użytkownikowi końcowemu.
Zestaw testowy należy przechowywać z dala od dzieci.
Wszystkie elementy zestawu są przeznaczone do jednorazowego użytku, z wyjątkiem
uchwytu do probówek ekstrakcyjnych. Nie używaj ponownie użytych elementów
zestawu, takich jak wymazówki lub probówki ekstrakcyjne, z wyjątkiem uchwytu do
probówek ekstrakcyjnych.
Nie mieszaj elementów z różnych pudełek z zestawem. Należy używać wyłącznie
elementów dostarczonych w tym zestawie.
Nie używaj kasety testowej, jeśli została wystawiona na działanie środków czyszczących
stosowanych w gospodarstwie domowym (zwłaszcza wybielaczy), ponieważ może to
prowadzić do nieprawidłowego wyniku.
Nie wykonuj testu w bezpośrednim świetle słonecznym, ponieważ może to prowadzić
do nieprawidłowego wyniku.
Te zestawy są przeznaczone wyłącznie do użytku przez ludzi.
Nie wyrzucaj uchwytu do probówek ekstrakcyjnych, używa się go przy wszystkich testach.

•
•

•
•

•
•

•
•
•

Porady
•
•
•

Przechowuj zestaw testowy w normalnej temperaturze pokojowej lub w suchym i
chłodnym miejscu (od 2° do 30°C).
Nie pozostawiaj na słońcu i nie przechowuj w zamrażarce.
Zestaw należy stosować w temperaturze pokojowej (od 15°do 30°C). Jeśli zestaw był
przechowywany w temperaturze poniżej 15°C, przed użyciem należy go pozostawić
w normalnej temperaturze pokojowej na 30 minut.
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O tym teście
Dlaczego przeprowadzić samodzielnie wykonywany test?

Dla kogo ten test jest odpowiedni?

Ten wykonywany samodzielnie szybki test na antygeny COVID-19, zawiera wymazówkę, którą
należy wprowadzić do nosa, aby sprawdzić czy jesteś zarażony(-a). Test mogą przeprowadzić
zarówno osoby, u których wystąpiły objawy, jak bez objawów. Należy jednak postępować
zgodnie z krajowymi wytycznymi, i sprawdzić jaki rodzaj testu jest odpowiedni w danej sytuacji.

W razie pozytywnego wyniku testu na COVID-19 należy:
•

•

pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie choroby i rozpocząć izolację swoją i całego
gospodarstwa domowego, zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządowymi:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
poinformować osoby, z którymi byłeś(-aś) w bliskim kontakcie i miejsca, które
odwiedziłeś(-aś) w ciągu ostatnich 48 godzin przed wystąpieniem objawów, lub przed
pozytywnym wynikiem testu, jeśli nie masz żadnych objawów, aby mogli sprawdzić czy
się nie zarazili COVID-19. Zawsze stosuj się do lokalnych i krajowych wytycznych.

W razie negatywnego wyniku testu na COVID-19
Jest prawdopodobne, że w czasie wykonywania testu nie zarażałeś(-aś) innych. Negatywny
wynik testu nie gwarantuje jednak, że nie masz koronawirusa. Nadal należy przestrzegać
wytycznych rządowych.
Porady
Jeśli Ty lub Twoje dziecko/dzieci macie objawy koronawirusa (COVID-19) lub zaraziliście
się koronawirusem (COVID-19), zapoznajcie się z wytycznymi NHS na stronie:
nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19
Jeśli Ty lub Twoje dziecko/dzieci macie objawy koronawirusa (COVID-19), a stan
się pogarsza lub stan Twój/dziecka nie poprawia się po 7 dniach odwiedź serwis
internetowy NHS 111: 111.nhs.uk. Jeśli nie masz dostępu do internetu, zadzwoń
pod numer NHS 111. W nagłych wypadkach medycznych zadzwoń pod nr 999.
Jeśli masz obawy, nie zwlekaj ze zwróceniem się o pomoc. Zaufaj instynktowi.
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Dorośli ukończone 18 lat

Młodzież 12-17 lat

Dzieci poniżej
12 roku życia

Samodzielny test i
zgłoszenie, w razie
potrzeby z pomocą.

Samodzielny test i
zgłoszenie pod nadzorem
dorosłego. W razie
potrzeby test może
przeprowadzić dorosły.

Test u dzieci poniżej 12 roku
powinna wykonywać osoba
dorosła. Nie przeprowadzaj
tego testu, jeśli nie czujesz
się pewnie wykonując go u
dziecka. Nie kontynuuj testu,
jeśli dziecko odczuwa ból.

•

Osoby niedowidzące/niewidome mogą korzystać z naszych zestawów testowych, ale
mogą potrzebować pomocy.

•

Ten test nie jest odpowiedni dla osób podatnych na krwawienia z nosa lub osób, które
przeszły operację urazu twarzy lub głowy w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Jak często przeprowadzać ten test
To jak często należy przeprowadzać ten test zależy od okoliczności i aktualnych
wytycznych krajowych lub lokalnych.

Gdzie można znaleźć dodatkowe wsparcie
Więcej informacji na temat samodzielnego testu znajdziesz na:
gov.uk/covid19-self-test-help
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1. Przygotuj miejsce do testu
Będziesz potrzebować:
• minutnik, taki jak zegarek lub zegar
• chusteczki
• lustro
• środek do czyszczenia powierzchni
• środek do dezynfekcji rąk lub mydło oraz dostęp do ciepłej wody

1

2

3

20

sekund

6

Przeczytaj uważnie tę instrukcję.
Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy,
możesz również obejrzeć online film
pokazujący wykonanie testu wymazowego:
gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help

Bezpośrednio przed rozpoczęciem testu
opróżnij, wyczyść i osusz płaską powierzchnię,
aby rozłożyć zestaw testowy. Ma to na celu
uniknięcie zanieczyszczenia testu.

Myj ręce starannie przez 20 sekund,
używając mydła i ciepłej wody lub środka
do dezynfekcji rąk.
Jeśli wykonujesz test u więcej niż jednej
osoby lub powtarzasz nieudany test, czyść
powierzchnię i powtarzaj mycie rąk między
poszczególnymi testami. Ma to na celu
uniknięcie zanieczyszczenia testu.

Sprawdź zawartość zestawu
4

W pudełku testowym powinny się znaleźć:

Sterylna wymazówka w
szczelnie zamkniętym
opakowaniu (x7)

Kaseta testowa w
hermetycznym
opakowaniu (x7)

Probówka ekstrakcyjna z
buforem (x7)

Nasadka dyszy (x7)

Worek zapinany na zamek (x7)
Użyj jako worka na odpady

Uchwyt na probówkę ekstrakcyjną
(x1 wielokrotnego użytku)
(Nie wyrzucać)

Porady
Co zrobić, jeśli coś jest uszkodzone, zepsute lub czegoś brakuje
Jeśli zauważysz, że coś jest uszkodzone, zepsute lub czegoś brakuje nie używaj
zestawu testowego. Możesz zgłosić problem, dzwoniąc do centrum kontaktu z
klientem. Linie czynne są codziennie od 7:00 do 23:00.
Zadzwoń pod nr: 119 (połączenie bezpłatne z telefonów komórkowych i stacjonarnych).
Oferujemy wsparcie w 200 językach, a także w brytyjskim języku migowym.
Jeśli urządzenie wywoła obrażenia, zgłaszając to możesz pomóc innym, wejdź na:
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
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2. Przygotuj test
5

Trzymając probówkę ekstrakcyjnego z dala
od twarzy, delikatnie zdejmij z niej folię
uszczelniającą, aby uniknąć rozlania płynu.

Ostrzeżenie
Bufor ekstrakcyjny zawiera środki
konserwujące, które u niektórych osób
mogą powodować reakcję alergiczną.
Jeśli roztwór wejdzie w kontakt ze skórą
lub oczami, przemyj dużą ilością wody.
Jeżeli dojdzie do podrażnienia skóry
należy zwrócić się o pomoc lekarską.

Ostrzeżenie
Nie otwieraj zębami folii uszczelniającej
probówkę ekstrakcyjną. Unikaj kontaktu
probówki ekstrakcyjnej ze skórą.

7

8

Umieść probówkę ekstrakcyjną zawierającą
bufor w uchwycie probówki ekstrakcyjnej.

Delikatnie wydmuchaj nos w chusteczkę
i wyrzuć ją do zwykłych domowych
odpadów. Ma to na celu pozbycie się
nadmiaru śluzu.
W razie przeprowadzania testu u dziecka,
w razie potrzeby, należy pomóc mu
wydmuchać nos.

Myj starannie dłonie przez 20 sekund po
wydmuchaniu nosa, używając mydła i
wody lub środka do dezynfekcji rąk. Ma to
na celu uniknięcie zanieczyszczenia testu.
Jeśli pomożesz dziecku/podopiecznemu
wydmuchać nos, oboje musicie starannie
myć ręce przez 20 sekund lub użyć środka
do dezynfekcji rąk.

9

Znajdź sterylną wymazówkę w szczelnie
zamkniętym opakowaniu. Zidentyfikuj
miękką, materiałową końcówkę wymazówki.

10

Otwórz opakowanie wymazówki i starannie
ją wyciągnij.

20

sekund

Posługiwanie się
wymazówką

6

8

Końcówka
wymazówki

Ostrzeżenie
Nigdy nie dotykaj materiałowej
końcówki wymazówki ręką ani
niczym innym.
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3. Pobierz próbkę wymazu
Ostrzeżenie
Upewnij się, że wszystkie kolczyki w nosie i podobna biżuteria zostały usunięte przed
pobraniem wymazu.
W razie wykonywania testu u dziecka w wieku poniżej 12 lat, lub u osoby wymagającej
pomocy, postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie 11.

Samodzielne wykonanie testu u siebie
10

Przeprowadzenie testu u
kogoś innego
W wykonaniu testu u dziecka poniżej 12 roku życia powinna pomóc osoba dorosła. Zastosuj
się do poniższych wskazówek przygotowania i wsparcia dziecka lub innej osoby. Film
demonstracyjny można obejrzeć pod adresem: gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help
Jeżeli przeprowadzasz test u dziecka, pokaż mu zestaw testowy i porozmawiaj z nim o tym,
co będziesz robić. W miarę możliwości poproś dziecko by usiadło Ci na kolanach lub by
ktoś przytrzymał je za rękę. Poproś dziecko, aby wydmuchało nos w chusteczkę. Umieść
chusteczkę w zamkniętym pojemniku na odpad.

Pierwsze nozdrze
Umieść materiałową końcówkę wymazówki
dokładnie w jednym nozdrzu (na około 2,5 cm),
upewnij się, że materiałowa końcówka wymazówki
jest wprowadzona na 2,5 cm do pierwszego nozdrza.

10

Delikatnie przetocz wymazówkę po wewnętrznej
stronie nozdrza 5 razy okrężnymi ruchami.
Upewnij się, że materiałowa końcówka wacika
dobrze przylega do wnętrza nozdrza.

x5

Delikatnie przetocz wymazówkę po
wewnętrznej stronie nozdrza 5 razy
okrężnymi ruchami. Nie trzeba używać siły
ani wciskać wymazówki głęboko do nozdrza,
upewnij się, że jest dobry kontakt między
materiałową końcówką wymazówki,
a wnętrzem pierwszego nozdrza.

x5

Nie trzeba używać siły ani wciskać wymazówki zbyt
głęboko w nozdrze.

11

x5

10

11

Drugie nozdrze
Umieść materiałową końcówkę tej samej wymazówki
dokładnie w drugim nozdrzu (na około 2,5 cm),
upewnij się, że materiałowa końcówka wymazówki
jest wprowadzona na 2,5 cm do drugiego nozdrza.
Delikatnie przetocz wymazówkę po wewnętrznej
stronie nozdrza 5 razy okrężnymi ruchami.
Upewnij się, że materiałowa końcówka wacika
dobrze przylega do wnętrza nozdrza.

x5

Pierwsze nozdrze
Umieść materiałową końcówkę wymazówki
dokładnie w jednym nozdrzu dziecka/osoby,
u której przeprowadzasz test.

Drugie nozdrze
Umieść materiałową końcówkę tej samej
wymazówki dokładnie w drugim nozdrzu
dziecka/osoby, którą testujesz.
Delikatnie potrzyj wymazówką wnętrze
nozdrza tej osoby 5 razy okrężnymi ruchami,
upewnij się, że jest dobry kontakt między
końcówką wacika a wnętrzem drugiego
nozdrza.

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie

Jeżeli podczas pobierania wymazu wystąpi krwawienie z nosa, należy przerwać pobierania próbki.
Wymazówka nie nadaje się do testu. Zaleca się konsultację z lekarzem, jeśli krwawienie nie ustąpi.

Jeśli u osoby, od której pobierasz wymaz, wystąpi krwawienie z nosa, przestań pobierać wymaz.
Wymazówka nie nadaje się do testu. Zaleca się konsultację z lekarzem, jeśli krwawienie nie ustąpi.
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4. Zbadaj próbkę wymazu
16
12

Umieść materiałową końcówkę wymazówki
w płynie probówki ekstrakcyjnej.

Umieść probówkę ekstrakcyjną z powrotem w
uchwycie probówki ekstrakcyjnej.

Stanowczo dociśnij końcówkę do krawędzi
probówki ekstrakcyjnej, obracając ją wokół
probówki przez co najmniej 6 sekund.

17
13

Pozostaw wymazówkę w probówce
ekstrakcyjnej, ustaw minutnik i zostaw
wymazówkę na 1 minutę.

Sprawdź datę ważności (EXP) na hermetycznym
opakowaniu. Wyjmij kasetę testową z hermetycznego
opakowania i umieść ją na wyczyszczonej, płaskiej
powierzchni.

Ostrzeżenie
Kasetę testową, która znajdowała się poza hermetycznym
opakowaniem dłużej niż 30 minut, należy wyrzucić. Bezpiecznie
wyrzuć wewnętrzną saszetkę ze środkiem osuszającym i włóż do
plastikowego worka na odpady/torby z zamkiem.

18
14

Wciśnij nasadkę dyszy szczelnie na probówkę
ekstrakcyjną aby zapobiec wyciekom.

Wyciągnij wymazówkę z probówki
ekstrakcyjnej.

Delikatnie ściśnij probówkę ekstrakcyjną, aby umieścić
4 krople płynu w dołku próbki (oznaczonym jako S)
na kasecie testowej.

Porady
Upewnij się, że kaseta testowa leży na płaskiej i równej
powierzchni. Nie przesuwaj kasety testowej podczas testu.
Powoli dodawaj krople do próbki. Nie przepełniać.

15

Umieść wymazówkę w plastikowej torebce
zapinanej na zamek.

Porady
Pojedyncza torba zapinana na zamek może
służyć jako worek na odpady.

12

15

19

Ustaw minutnik.
Odczytaj wynik po upływie 15 minut.

minut
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5. Odczytaj swój wynik
Ważne
Nie pozostawiaj testu na dłużej niż 20 minut,
ponieważ unieważni to wynik.

20

minut

6. Zgłoś swój wynik
Należy zgłosić wynik do NHS, niezależnie czy
jest pozytywny, negatywny czy nieważny.

Wynik pozytywny
Pojawiają się dwie linie. Jedna kolorowa linia powinna
być w obszarze linii kontrolnej (C), a druga kolorowa linia
powinna znajdować się w obszarze linii testowej (T).
Dwie linie, jedna obok C i jedna obok T, nawet jeśli są
słabe, wskazują pozytywny wynik testu.
Ważne
Jeśli wynik testu jest pozytywny, należy się
izolować, a całe gospodarstwo domowe powinno
się zastosować do rządowych wytycznych
dotyczących samoizolacji: nhs.uk/conditions/
coronavirus-covid-19/self-isolation-andtreatment/

Kod QR

Numer ID

Rejestrowanie wszystkich wyników testów pomaga
naukowcom wykrywać nowe epidemie wirusów i
doradzać, jak zareagować. Kiedy ludzie zgłaszają tylko
pozytywne wyniki, poziom zakażeń sprawia wrażenie
wyższego niż w rzeczywistości.
Więc nawet jeśli Twój wynik jest negatywny lub
nieważny, upewnisz się, że NHS otrzyma dokładne
informacje.
Do zgłoszenia wyniku potrzebny jest kod QR lub
znajdujący się pod nim numer identyfikacyjny.

Zgłoś online (najszybsze)
Jeśli mieszkasz w Anglii, Walii lub
Irlandii Północnej, wejdź na:
gov.uk/report-covid19-result
Jeśli mieszkasz w Szkocji, wejdź na:
covidtest.scot

Lub zgłoś telefonicznie
Wynik negatywny
W obszarze linii kontrolnej (C) pojawia
się jedna kolorowa linia. W obszarze linii
testowej (T) nie pojawia się żadna linia.
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Wynik nieważny
Nie pojawia się linia
kontrolna (C).

Zadzwoń pod nr 119
Linie są czynne codziennie od 7:00 do 23:00
(połączenie bezpłatne z telefonów
komórkowych i stacjonarnych)
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7. Co oznacza Twój wynik
Test uważa się za ukończony dopiero po zgłoszeniu wyniku

Wynik nieważny

Wynik pozytywny

Wynik nieważny oznacza, że nie można powiedzieć, czy podczas wykonywania testu
miałeś(-aś) wirusa. Aby sprawdzić, czy masz koronawirusa, jak najszybciej wykonaj
kolejny test. Nie używaj ponownie żadnych elementów pierwszego zestawu i
rozpocznij procedurę testową od kroku 1.

Jeśli masz wynik pozytywny, prawdopodobnie jesteś zarażony(-a) wirusem COVID-19 i
możesz zarażać innych. Powinieneś/powinnaś się izolować. Kiedy zgłosisz swój wynik,
otrzymasz dalsze informacje na temat kolejnych kroków, które należy podjąć.

Jeśli problem nie ustąpi
Jeśli problem będzie się powtarzał, zaprzestań używania zestawów testowych.
Jeśli nie masz dostępu do innego testu, możesz wykonać inny rodzaj
testu za pośrednictwem aplikacji NHS COVID-19 lub wchodząc na:
gov.uk/get-coronavirus-test bądź dzwoniąc do centrum kontaktu z klientem
pod nr 119. Linie czynne są codziennie od 7:00 do 23:00.

Ostrzeżenie
Ty i każdy, kto mieszka z Tobą powinien stosować się do aktualnych wytycznych
krajowych i lokalnych. Można je znaleźć na: nhs.uk/conditions/coronavirusCOVID-19/self-isolation-and-treatment/

Wynik negatywny

8

Pozytywny wynik testu jest bardziej prawdopodobny, jeśli ktoś ma wysoki poziom
koronawirusa (COVID-19).
Oznacza to, że najbardziej prawdopodobne u osoby, które obecnie zakaża innych i
potrzebuje natychmiastowej samoizolacji.

Jeśli wynik testu jest negatywny, prawdopodobne jest, że w czasie wykonywania
testu nie zarażałeś(-aś) innych. Negatywny wynik testu nie gwarantuje jednak,
że nie jesteś nosicielem COVID-19.
Jeśli wynik testu jest negatywny, należy nadal przestrzegać krajowych i lokalnych
przepisów i wytycznych, włącznie z regularnym myciem rąk, dystansem społecznym
i noszeniem maseczki, jeśli jest to wymagane.
Jeśli pojawia się u Ciebie objawy powinieneś/powinnaś rozpocząć samodzielną
izolację i zamówić aktualnie zalecany test na: gov.uk/get-coronavirus-test można to
też zrobić telefonicznie, dzwoniąc do centrum kontaktu z klientem pod nr 119.
Linie czynne są codziennie od 7:00 do 23:00. Wraz z innymi członkami gospodarstwa
domowego należy przestrzegać wytycznych krajowych.

Wykonanie testu

9

Bezpieczna utylizacja zestawu do testu
Po zakończeniu testu wrzuć całą zużytą zawartość zestawu testowego do
dostarczonego worka na odpady z wyjątkiem plastikowego uchwytu na probówkę i
wyrzuć ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.
Po utylizacji starannie umyj ręce.
Porady

Pojedyncza torba zapinana na zamek może służyć jako worek na odpady.
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Zanotuj wynik swojego testu

Zestaw zawiera następujące materiały

This
is fordo
your
ownwiadomości.
records. You should
still report
yourwynik
resultdo
toNHS
To tylko
Twojej
Nadal należy
zgłosić
the NHS
(see pagena
15stronie
for information).
(patrz
informacje
15).
Visit:
gov.uk/report-covid19-result
If you live in Scotland
Wejdź na: gov.uk/report-covid19-result
visit: covidtest.scot
Jeśli mieszkasz w Szkocji, wejdź na: covidtest.scot
Kod QR / numer identyfikacyjny
zestawu testowego

U kogo
wykonano test

Data

Elementy

Czas

Wynik testu

7-pak

Instrukcja użycia (ten dokument)

1

Sterylna wymazówka w hermetycznym opakowaniu

7

Kaseta testowa w hermetycznym opakowaniu

7

Probówka ekstrakcyjna z buforem

7

Nasadka dyszy

7

Torba z zamkiem

7

Uchwyt na probówkę ekstrakcyjną

1

Certyfikat QC

1
x
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Dostawa tego urządzenia jest dozwolona wyłącznie w ramach dystrybucji
prowadzonej przez Departament Zdrowia i opieki społecznej (DHSC) w
ramach programu NHS Test and Trace.

Manufacturer

Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd
Adres: 3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street,
Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China (ChRL)
Tel.: +86-572-5226111 Faks: +86-572-5226222
WWW: www.orientgene.com
quality@orientgene.com
SENSUS GROUP LTD
Adres: The Barn, Tednambury Farm, Tednambury, Spellbrook,
Herts, CM23 4BD United Kingdom (Wielka Brytania)

0123

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Adres: Eiestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany (Niemcy)

Manufacturer

Informacje o wymazówce:
Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
Adres: Touqiao Town, Guangling DISTRICT,
Yangzhou, Jiangsu 225109 China (ChRL)

0197

Llins Service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany (Niemcy)
Email: info@llins-service.com
Użyte symbole

TEMPERATURE LIMITATION

30°C

2°C

Przechowywać
w temperaturze
2 – 30°C

Batch
 Code Nr partii

keep
 away from sunlight
keep dry

Trzymać z dala od
światła słonecznego
Utrzymywać w
suchości

SterilisedUsing Ethelyne Dioxide Sterylizowane
tlenkiem etylenu

USE BY
date
 of manufacture
consult
 instructions for use

Data ważności
Data produkcji
Należy zapoznać
się z instrukcjami
użytkowania

Osoba
odpowiedzialna w
Wielkiej Brytanii

Nie zawiera
lateksu

Manufacturer

Producent

medyczny do
InVitro
 Diagnostic Medical DeviceWyrób
diagnostyki in vitro

DO
 NOT REUSE

Nie używać
ponownie
Ilość sztuk w
opakowaniu (7)
Numer
katalogowy

Do
 Not Use If Package Is Damaged

Nie używać
produktu, gdy
opakowanie jest
uszkodzone
Ostrzeżenie
dotyczące
recyklingu,
patrz instrukcja

Nie sterylizować
ponownie

Upoważniony przedstawiciel
na obszar Europy

Wersja B22088-03 Data wejścia w życie 2021/10/04
GCCOV-502a-H7OGE
Niniejsza broszura dotyczy wyłącznie wykonywanego samodzielnie testu Orient Gene Szybki test (antygenu) Covid-19: GCCOV-502a-H7OGE

20

Przekaż wszystkie
testów
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Przekaż
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