
 
 

Stručný návod na provedení rychlotestu     Výrobek: Antigenní rychlotest SARS-COV-2 TEST CARD 

                       Výrobce: technomed/BOSON 

 

 

Příprava 

 

 

K provedení testu musí souprava obsahovat tyto 

komponenty: 

 Prvotní úkony 

1 

 

Důkladně se vysmrkejte do odděleně připraveného 

kapesníku  

 

Otevřete ampulku s extrakčním roztokem a celý 

obsah nalijte do testovací zkumavky  

 

Provedení výtěru (při pokojové teplotě) 

 

2 

Tyčinku s tampónem zasuňte po sobě pomalu do obou nosních dírek, pokaždé cca 2,5 cm hluboko, na tyčinku 

netlačte. V každé nosní dírce otáčejte tyčinkou tři- až čtyřikrát, přitom se tampónem dotýkejte nosní sliznice (po dobu 

cca 15 sekund)  



Nakládání se vzorkem 

 

3 

Tyčinku s tampónem vsuňte do zkumavky a tři- až pětkrát otáčejte  

4 

Tyčinku s tampónem ponechte nastojato po dobu 1 minuty ve zkumavce  

5 

Stěny zkumavky stiskněte vícekrát k tyčince s tampónem, aby se uvolnily antigeny 

6 

Za neustálého výrazného tlaku přes stěny zkumavky na tyčinku tuto vytáhněte a nasaďte pevně uzávěr s kapátkem  

7 

Nakapejte tři kapky do testovací jamky v destičce na vyhodnocení testu 

8 

Po uplynutí 15 až 20 minut odečtěte výsledek testu 

Po více než 20 minutách výsledek testu již nevyhodnocujte! 

 

 

Vyhodnocení výsledků 

 

Každé zabarvení na výši testovací rysky (T) je nutno považovat za pozitivní 

 

 

 

 

 

 

Negativní 

Zabarvení/čárka na 

kontrolní rysce (C) 

Pozitivní 

Zabarvení/čárka na kontrolní rysce (C) 

a na testovací rysce (T) 

Neplatný/Nejasný 

Žádné zabarvení na 

kontrolní rysce (C) 

Použité soupravy 

vyhodit dobře 

zabalené do 

domácího odpadu Žáci/žákyně mohou 

zůstat ve škole 

 

Žáci/žákyně budou izolováni a musí být 

ve škole vyzvednuti resp. budou 

posláni domů; nutno vyrozumět místně 

příslušnou hygienickou stanici a nechat 

provést ověření výsledku pomocí PCR-

testu 

Test zopakovat s 

novou sadou 

  



Odpovědi na „nejčastější otázky“ (FAQ) 

 

 

Co jsou rychlotesty na koronavirus pro vlastní použití? 

Takzvané antigenní rychlotesty jsou rychle a snadno použitelné (viz stručný návod k použití rychlotestu pro vlastní 

použití). Vzorek se odebírá výtěrovou tyčinkou s tampónem, která se zavede cca 2,5 cm hluboko do každé nosní 

dírky. Již po 15 minutách je znám výsledek testu. 

 

Jak se zachovat při „pozitivním“ výsledku testu? 

Ukáže-li rychlotest pro vlastní použití pozitivní výsledek, je nutno dotčenou žačku resp. dotčeného žáka od ostatních 

osob izolovat a – pokud možno – nechat ve škole vyzvednout rodiči nebo oprávněnou osobou anebo poslat domů. 

Rodiče musí poté neprodleně oznámit výsledek testu místně příslušné hygienické stanici. Neboť je ale též možné, 

že test ukázal „nesprávně pozitivní“ výsledek, nařídí místně příslušná hygienická stanice podrobit se PCR-testu, za 

účelem ověření daného výsledku testu. Teprve poté, co PCR-test opět ukázal pozitivní výsledek, je prokázána 

nákaza koronavirem SARS-CoV-2. 

 

Proč je třeba dodržovat i přes negativní výsledek rychlotestu platná ochranná opatření proti koronaviru? 

Rychlotesty pro vlastní použití jsou pouze jednou ze základních složek. Spolu s ostatními zavedenými hygienickými 

opatřeními napomáhá ke zvýšení bezpečnosti ve škole. 

K tomu patří: 

 Dodržovat odstup 

 Nosit ochranné prostředky dýchacích cest jako jsou obličejové masky 

 Mýt si ruce 

 Kýchat a kašlat do ohbí lokte 

 Pravidelné větrání 

 

Jak se rychlotesty pro vlastní použití uchovávají a jak se likvidují? 

Testovací soupravy by se měly uchovávat při teplotách v rozmezí 4‒30°C, v žádném případě by neměly být 

uchovávány v mrazáku. Použité testy je možno vyhodit dobře zabalené v pevném a nepropustném plastikovém sáčku 

na odpadky do směsného domácího odpadu. 

 

V případě příznaků typických pro koronavirus: Rychlotest i v tomto případě provést? 

Ne. V případě konkrétního podezření na nákazu koronavirem se postižené osoby musí obrátit na všeobecného lékaře 

nebo na příslušnou hygienickou stanici. Návštěva školy není povolena.  

 

 

 

Hygienická stanice a dodatečný PCR-test 

 

Pozitivní výsledek testu je nutno neprodleně oznámit 

hygienické stanici příslušné podle místa bydliště. Ta 

poskytne též další informace k ověření výsledku 

rychlotestu pomocí PCR-testu. 

 

Přehled příslušných hygienických stanic najdete zde: 

 

 

 

 

  

Další informace k rychlotestu na koronavirus 

 

 Demonstrační video 

 Návod k použití v různých cizích řečích 

 Další „Nejčastěji pokládané otázky“ (FAQ) a odpovědi 
 

https://gesundheitsaemter.info/gesundheitsaemter-in-bayern/ https://www.km.bayern.de/selbsttests    https://www.km.bayern.de/coronavirus-faq 

 

 

          aktualizováno: duben 2021 
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