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EFECTUAREA TESTULUI 

Recoltarea salivei 
1. Puneți limba pe maxilarul superior și plecați capul pentru a lăsa 
saliva să se secrete în mod natural in recipientul de plastic 
2. Folosiți pipeta pentru a transfera 0,5 - 1 ml de salivă din recipientul
 de recoltare în tubul de reacție.
3. Eșantioanele de salivă pot fi păstrate la 2-8°C până la 48 de ore 
înainte de testare. Pentru depozitarea pe termen lung, probele pot fi 
congelate și depozitate sub -20°C. Probele congelate trebuie 
decongelate și amestecate înainte de testare.
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5.Pipeta
6.Instructiuni de folosire 
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Extracția specimenului de testare
1. Desfaceti capacul  sticlutei cu reactiv. Turnati tot continutul in 
tubul de reacție care contine deja cei 0,5 - 1 ml probă de salivă.
2. Agitați uniform și lasati continutul in repaus timp de 1 minut.
3. Agitați din nou tubul de reacție înainte de a efectua testul.
4. Luati cu pipeta 3 picaturi, transferati-le pe caseta de testare si 
asteptati 15 min
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INTERPRETAREA REZULTATELOR 

Negativ: apare doar o linie roșie în zona de control al calității (C) și 

nici o linie în zona de testare (T).  

Pozitiv: apar două linii roșii. Una este în zona de testare (T), iar 

cealalta este în zona de control al calității (C).  

Invalid: Nu se afișează nicio linie roșie în zona de control al calității 

(C). Acest lucru indică o funcționare incorectă sau caseta de testare 

este deteriorate. Repetati testul cu un nou kit. 
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