COVID-19 In-Home Antibodies Test Manual
Manual do Usuário e Interpretação dos Resultados:
1. Remova o cassete de teste da bolsa de alumínio selada e use-o 		
logo que possível.
2. Coloque o dispositivo de teste em uma superfície limpa e 		
nivelada.
3. Abra a almofada de álcool e desinfete seu dedo.
4. Pegue a lanceta de segurança que segura o corpo e gire a tampa
protetora até sentir que ela foi separada do dispositivo. Não puxe,
apenas gire.
5. Massageie o dedo para aumentar o fluxo sanguíneo. Pressione 		
a plataforma da lanceta de segurança firmemente contra o local
escolhido.
6. Colete a gota de sangue obtida com o conta-gotas
7. Coloque a gota de sangue no orifício da amostra (S) do dispositivo
de teste e, em seguida, adicione 2 gotas de tampão de amostra
ao orifício do tampão (B) . imediatamente. Evite bolhas de ar. Se
a cassete que recebeu não tiver poços (S e B), coloque a gota de
sangue e o tampão no mesmo poço (S).
8. Após o uso da lanceta, recoloque a tampa protetora e descarte a
lanceta em um recipiente adequado.
9. Pressione a ferida no dedo com gaze ou algodão. .
10. Aguarde até que a linha ou linhas coloridas apareçam. Após 2 min,
se a cor vermelha não tiver se movido pela janela de teste ou se o
sangue ainda estiver presente no poço da amostra (S), adicione
uma gota adicional do tampão de amostra ao poço do tampão
(B).
11. O resultado deve ser lido em 10 minutos. Os resultados positivos
podem ser visíveis em 2 min.
NÃO INTERPRETE O RESULTADO APÓS 15 MIN.
Continua na próxima página
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Resultado Interpretação:
Inválido
• Qualquer linha colorida que apareça próximo às letras
M e G, mas NÃO apareça a seguir para a letra C.
• APENAS Uma linha aparecendo ao lado da letra M ou G.
• Nenhuma linha aparecendo no cassete.
Resultado: Você deve repetir o teste com um novo 		
cassete.

Negativo:
• Uma linha vermelha aparece ao lado da letra C.
Resultado: você não tem ou teve COVID-19.

Positivo
• Uma linha aparece ao lado da letra C e G.
Resultado: Você tinha COVID 19.
• Uma linha aparece ao lado da letra C, M, and G.
Resultado: Você tem COVID-19. A infecção está
em andamento.
• Uma linha aparece ao lado da letra C e M.
Resultado: Você tem COVID-19. A infecção está
em andamento.

Atenção!!!
Em todos os três casos positivos acima, recomendamos
que você entre em contato com seu especialista de saúde
ou com os serviços de emergência de seu país.

