Como fazer um teste de COVID19
usando o QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test
SUMÁRIO
Este é um guia simplificado do kit
QuickVue At-Home OTC COVID19 Test.
Para obter informações completas,
consulte a Folha de instruções e
a Ficha de informações para o
paciente no kit. A FDA autorizou o uso
emergencial deste produto.
Para assistir um vídeo sobre como fazer o teste, visite
quickvueathome.com/#video_testkit-2

O QUE O KIT CONTÉM?
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preenchidos

Tubos preenchidos
Suportes para os tubos
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Folha de instruções
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O QUE MAIS VOCÊ PRECISA?
Relógio ou timer (temporizador), não incluído
É importante medir o tempo com exatidão
neste teste!

PARA INICIAR O TESTE

Lave suas mãos e coloque o kit sobre uma superfície plana e limpa. Certifique-se de que
haja boa iluminação na sala. Se estiver fazendo o teste em outra pessoa, use uma máscara
facial. Abra o kit e certifique-se de que todos os itens listados acima estejam presentes. Pegue
o seu relógio ou timer (temporizador) e siga as instruções passo-a-passo no verso.

>

Como fazer o teste
1

NÃO TOQUE NA PONTA
DO ESFREGAÇO.

Tire a tampa de um dos
tubos e coloque-o no
suporte do tubo.

2
Tire o invólucro do esfregaço. Não toque
na ponta do esfregaço.

3
Insira o esfregaço cerca de 12 mm a 20 mm
(½ a ¾ pol.) em uma narina e esfregue-o ao
redor das paredes internas pelo menos 4
vezes. Usando o mesmo esfregaço, repita na
outra narina. Isto levará cerca de 15 segundos.

4
Logo após retirar a amostra
do nariz, coloque o
esfregaço no tubo aberto.
Certifique-se de que o
esfregaço esteja tocando
o fundo do tubo. Agite o
esfregaço 3 ou 4 vezes.

5
Deixe o esfregaço no tubo por
pelo menos 1 minuto. (Marque o
tempo com o relógio ou timer!) Podem
ocorrer resultados errados se você
deixar o esfregaço dentro do tubo por
um tempo muito curto ou muito longo.

7
Abra cuidadosamente o envelope
da tira de teste e coloque a tira de
teste no tubo aberto com as setas
apontando para baixo. Deixe a
tira no tubo por 10 minutos. (Use
o timer ou relógio!)

6

Deixe o esfregaço
dentro por pelo
menos 1 minuto!

Após 1 minuto, retire o esfregaço do tubo,
esfregando a ponta do esfregaço na
parede do tubo para extrair o máximo de
líquido possível. Jogue o esfregaço fora.

8
Deixe a tira
dentro por
pelo menos
10 minutos.
Setas
apontando
para baixo

Após os 10 minutos, retire a tira de teste
do tubo e coloque-a em uma superfície
plana com boa iluminação. Leia
o resultado na tira de teste
imediatamente! Se esperar
mais de 5 minutos para ler, os
resultados poderão ser errados ou inválidos.

Como ler o resultado do teste

Existem 3 tipos de resultado de teste possíveis: Positivo, Negativo ou Inválido, um teste que não pode ser usado.
RESULTADO POSITIVO =
1 linha rosa + 1 linha azul
É provável que você tenha
a COVID19. Você deve
autoisolar-se. Se tiver
sintomas que o incomodem
ou o preocupem, entre em
contato com o seu médico.

RESULTADO NEGATIVO =
1 linha azul
Provavelmente você não
tem COVID19. Mas se tiver
sintomas que o incomodem
ou o preocupem, entre em
contato com o seu médico.

RESULTADO INVÁLIDO =
1 linha rosa ou NENHUMA linha
É preciso fazer o teste
novamente. Comece novamente
do início usando um novo tubo,
esfregaço e tira de teste. Se
obtiver 2 resultados inválidos,
ligue para 1-833-784-2588.

