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Pracovné dni od 8:00 do 15:00

Odberová súprava na princípe výplachu ústnej dutiny pre vykonanie PCR testu na
detekciu SARS-CoV-2
NÁVOD NA POUŽITIE
Navštívte stránku www.testujemeskoly.sk, kde vás prevedieme celým procesom.
Ešte pred odberom
• Aspoň 1 hodinu pred odberom vzorky sa neodporúča piť, jesť, fajčiť, umývať si zuby
či vyplachovať ústa ústnou vodou.
• Pre náš test nie je definovaná spodná veková hranica. Ak si dieťa dokáže vypláchnuť
ústa soľným roztokom a vypľuť ho cez slamku do odberovej skúmavky, môže test
absolvovať.
• Pripravte si zariadenie s časomierou. Môžu to byť napríklad hodinky so sekundovou
ručičkou či stopky v mobile.
• K registrácii vzorky do systému budete potrebovať zariadenie s webovým
prehliadačom (t. j. počítač, tablet alebo smartfón) a pripojením na internet.
• Podľa obrázku skontrolujte, či je vaša odberová súprava kompletná. V prípade ak
zistíte, že v nej niečo chýba, požiadajte vo vašej škole o vydanie nového balenia.

Registrácia prostredníctvom Registračného formulára – v prípade, že škola
nepoužíva systém EduPage
• Pre registráciu použite excelový súbor s názvom „Registračný formulár.XLS“,
ktorý si môžete stiahnuť zo stránky www.testujemeskoly.sk.
• V hornej časti formulára vyplňte informácie o škole ako aj kontaktnú osobu.
• Je potrebné uviesť aj dátum odberu vzoriek.
• Údaje za každého žiaka zapíšte do samostatného riadku. Pri vypĺňaní údajov
sa riaďte podľa inštrukcií v hornej časti tabuľky. Dbajte najmä na správne
zapísanie čísla vzorky a emailovej adresy nakoľko na ňu bude odoslaný
výsledok testu.
• Kompletne vyplnený formulár za celú školu odošlite emailom na adresu
registracia@testujemeskoly.sk. To znamená, že každá škola posiela pre
každé kolo testovania len 1 registračný formulár.
Upozorňujeme, že osobné údaje sú potrebné na vyhodnotenie testu a doručenie
výsledku.

Výsledok testu
Výsledok testu dostanete do 72 hodín od okamihu, kedy vaša škola odovzdá odobraté
vzorky na vyhodnotenie do laboratória. Vzorku vyhodnotí certifikované partnerské
Odber vzorky
• Otvorte nádobku so soľným roztokom (2) a roztok nalejte do úst. Roztok neprehĺtajte. laboratórium spoločnosti LEAD Horizon GmbH pomocou metódy PCR (polymerázová
reťazová reakcia).
• Dôkladne preplachujte ústnu dutinu so zatvorenými ústami po dobu aspoň 1 minúty

(60 sekúnd). Použite pri tom zariadenie na meranie času.
• Následne pomocou slamky (3) naplňte roztokom z úst odberovú skúmavku (1)
približne 1 až 2 cm pod vrchný okraj.
• Potom skúmavku so vzorkou (1) dôkladne uzavrite červeným uzáverom.

Zabalenie a odovzdanie odobratej vzorky
• Do bezpečnostného vrecúška (5) vložte uzavretú skúmavku so vzorkou (1) ako aj
absorpčný papierik (6).
• Bezpečnostné vrecko (5) dôkladne uzatvorte.
• Potom vložte uzatvorené bezpečnostné vrecko (5) späť do krabičky a uzavrite ju.
• Prebytočný soľný roztok (2) môžete vyliať do odtoku. Slamku (3) a nádobku od
soľného roztoku (2) vyhoďte.
• POZOR! Leták (4) NEVRACAJTE do krabičky! Leták obsahuje na zadnej strane
čiarový kód s číslom vzorky. Toto číslo budete potrebovať na to, aby ste vzorku
zaregistrovali do systému a neskôr aj na to, aby ste sa dozvedeli výsledok testu.
Z tohto dôvodu si leták s kódom po registrácii starostlivo uschovajte. Na leták
odporúčame poznačiť si meno testovanej osoby (žiaka).
• Krabičku s odobratou vzorkou odovzdajte v škole podľa organizačných pokynov
vašej školy.
Registrácia vzorky
• Registráciu vzoriek zabezpečuje len škola. Škola si môže vybrať jednu z 2 možností
registrácie.
Registrácia prostredníctvom systému EduPage - odporúčané
• V module COVID testovanie v časti Nastavenia zvoľte ako laboratórium
spoločnosť Unipharma, vyberte vašu školu a zadajte kontaktnú osobu (toto
nastavenie môže vykonať len oprávnená osoba/administrátor).
• Hlavnou výhodou systém EduPage je, že kontaktné údaje žiakov sú v systéme už
uložené, takže stačí už len v module COVID testovanie zadať čísla vzoriek a
informáciu či žiak v období posledných 6 mesiacov prekonal ochorenie COVID-19.
• Po zaregistrovaní všetkých vzoriek oprávnená osoba odošle všetky záznamy do
laboratória v jednom kroku prostredníctvom funkcionality Vyplniť e-žiadanky.
9120112870085

Prostredníctvom emailu dostanete upozornenie s odkazom na internetovú stránku. Aby
ste si mohli výsledok testu zobraziť prípadne stiahnuť k sebe do počítača, budete sa
musieť identifikovať prostredníctvom čísla vašej vzorky (nájdete ho na zadnej strane
letáku 4).
O výsledku testu je anonymizovanou formou informovaná aj vaša škola.
Výsledok testu môže byť:
• pozitívny -testovaná osoba je infikovaná vírusom SARS-CoV-2
• negatívny -testovaná osoba nie je infikovaná vírusom SARS-CoV-2
• neutrálny -vzorku nebolo možné vyhodnotiť
OBSAH:
• 2,5 ml 0,9%-ného roztoku NaCl (2)
• 2 ml tlmiaceho roztoku (1)

SKLADOVANIE:
• Skladujte pri teplote 4° - 25°C!
• Minimálna trvanlivosť: viď. obal

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:
• Odber vzorky vykonáva používateľ, vyhodnotenie prebieha v laboratóriu.
• Diagnostika in-vitro.
• Absorpčný papierik (6) musí počas prepravy zostať v bezpečnostnom vrecku (5).
• Vyžaduje sa počítač, tablet alebo smartfón s pripojením na internet, vlastná
emailová adresa a mobilné telefónne číslo.
• Najnovšia verzia návodu na použitie je k dispozícii na stiahnutie na stránke
www.testujemeskoly.sk.
ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE:
Odberová súprava Corona Test sa používa na detekciu infekcie SARS-CoV-2. Používateľ
odoberie len vzorku. Používateľ nevykonáva molekulárno-biologickú analýzu vzorky.
Molekulárno-biologickú analýzu vzorky pomocou metódy PCR vykonáva certifikované
partnerské laboratórium spoločnosti LEAD Horizon GmbH. Výsledok testu je odoslaný
používateľovi e-mailom až po vykonaní molekulárnobiologickej analýzy v laboratóriu.
LIKVIDÁCIA:
• Prebytočný soľný roztok je možné vyliať do odtoku.
• Prenosnú trubičku odhoďte do papierového odpadu.
• Nádobku od soľného roztoku vyhoďte do odpadu.

