
A COVID-19 fertőzés és az aktuális fertőzőképesség 
kimutatására - újgenerációs, fájdalommentes

• EU-szinten otthoni használatra engedélyezett 
gyorsdiagnosztikai eszköz

• A jelenleg ismert mutációkat is kimutatja
• Újgenerációs, fájdalommentes mintavétel
• Magas pontosság, gyors eredmény
• Kisgyermekek és fiatalkorúak számára is 

ajánlott – 14 év alatt szülői felügyelettel

Koronavírus antigén orrüreg teszt

98,7% 
pontosság 
PCR-vizsgálattal 

megerősített 
mintákkal ellenőrizve

Csak 
2,5 cm-re az 
orrüregben!

3-4-szer megforgatva 
a mintavevő pálcát

Keresse a patikákban és gyógyászati segédeszköz üzletekben!
További részletek: www.bosonteszt.hu
Gyógyászati segédeszköz. Gyártja és forgalmazza: Xiamen Boson Biotech, 90-94 Tianfeng Road, 
Jimei North Industrial Park, Xiamen, Fujian, 361021, China.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, 
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!



1. Forgassa el a pufferoldat tároló palack ku-
pakját (az arcától távol). 

2. Nyomja ki az összes pufferoldatot a palack-
ból az extrakciós csőbe. Kerülje a palack és a 
cső érintkezését. A csövet a teszt papírdobo-
zának sarkában  található, kereszttel megje-
lölt részébe is felállíthatja. 

3. Nyissa fel a mintavevő pálca csomagolását 
a jelzésnél, és óvatosan vegye ki a  pálcát, 
úgy, hogy ne érintse meg kézzel annak puha, 
tamponált végét. 

4. A pálcát legalább 2,5 cm-re kell helyezze 
be mindkét orrlyukba azok szélétől számítva, 
és a tamponos részét 3-4 alkalommal for-
gassa meg az egyik, majd a másik orrüreg 
nyálkahártyáján (az orr falán). Hagyja a pálcát 
néhány másodpercig az orrlyukakban. Húzza 
ki az az orrüregből. Ne vezesse mélyebbre a 
tampont, ha ellenállást vagy fájdalmat érez. 

5. Helyezze a mintavevő pálca tamponált végét 
az extrakciós csőbe. 3-5 alkalommal forgassa 
meg a pálcát a pufferoldatban, majd hagyja 
benne 1 percig. 

6. Csípje össze ujjaival az extrakciós csövet, és 
nyomja ki az oldatot a mintavevő pálca tam-
ponjából, amennyire csak lehetséges, majd 
szorosan illessze rá a csepegtető kupakot az 
extrakciós csőre. 

7. Fordítsa meg az extrakciós csövet, és azt 
óvatosan összenyomva, cseppentsen 3 
csepp (kb. 75 μL) vizsgálati mintát a minta-
gyűjtő mélyedésbe (S). Kerülni kell a légbu-
borékok kialakulását a mintagyűjtő rész-
ben (S). 

8. Olvassa le az eredményeket 15-20 percen 
belül. A 20 perc utáni eredmények nem biz-
tos, hogy pontosak. 

A használt eszközök a doboz eredeti fóliazacs-
kójában vagy más zárható zacskóban lezárva a 
normál háztartási hulladékkal együtt kidobhatók 
a vonatkozó helyi előírások figyelembevételével.

További információk: www.bosonteszt.hu

A teszt elvégzése 
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