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REALY TECH™ 
HITRI ANTIGENSKI TESTI 
ZA SARS Cov-2 
 
 

Hitri antigenski test REALY TECH™ je certificiran 
medicinski pripomoček za detekcijo koronavirusa SARS-
CoV-2 v brisu iz nosnožrelnega predela. Testi so 
namenjeni strokovni uporabi. To pomeni, da jih lahko 
izvaja le strokovno usposobljeno medicinsko oziroma 
zdravstveno osebje. 
 

Namen uporabe: ugotavljanje trenutne okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2 

Vrsta vzorca: bris nosnožrelnega predela 

Pakiranje: 5 / 25 testov 

Rezultat: 10 minut 

Občutljivost/specifičnost: 96,17 % / 99,9 % 

Certifikati: ISO 13485, CE 

Skladnost: evropska direktiva 98/79/EC o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih 

Pomembno: teste lahko kupijo le poslovni subjekti. 

 
 

    

Rezultat v samo  
10-20 minutah 

Za profesionalno 
uporabo 

Zanesljiv in enostaven za 
uporabo 

Komplet 5/25 posameznih 
testov 

 

 
Za vprašanja o testih ali za naročilo nam pišite na info@mfplus.si ali pokličite na tel. št. 01 292 60 20. 
 

 

Komplet REALY TECH™  
SARS-CoV-2 Ag vključuje: 
 

• 5/25 testnih naprav 

• 5/25 sterilnih palčk za odvzem brisa 

• 5/25 epruvet za ekstrakcijo 

• 5/25 pokrovčkov za epruveto 

• 5/25 ampul z reagentom (en odmerek) 

• Stojalo za epruvete 

• Navodilo za uporabo 
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Navodila za uporabo  
hitrih antigenskih testov  
REALY TECH™ SARS-CoV-2 Ag 
 

 
 

  
 

1. S priloženo sterilno paličico pobrišite površino zadnjega dela nosu (priporočeno) ali grla. 
2. V epruveto nalijte vsebino ampule z reagentom.  
3. Vstavite bris (paličico) v epruveto in premešajte.  
4. Med mešanjem stisnite epruveto, da zajamete bris v celoti.  
5. Odstranite paličico in epruveto pokrijte s pokrovčkom, ki služi kot kapalka.  
6. 3 kapljice zmešane tekočine kapnite na testno napravo.  
7. Rezultat preberite po 10 minutah. 

 

 
 

Razlaga rezultatov 
 

   

Pozitiven rezultat Negativen rezultat Neveljaven rezultat 

 
 

 
Opozorilo: Izdelek je primerjen za profesionalno uporabo - primeren je izključno za strokovno 
zdravstveno osebje. Nepravilna uporaba lahko povzroči neveljavne in/ali nezanesljive rezultate. 
Strinjate se, da se boste, če je vaš hitri test pozitiven, nadalje posvetovali z lokalno zdravstveno agencijo 
za COVID-19, in upoštevali preventivne ukrepe ali ukrepe zdravljenja, določene za vašo in javno 
varnost, da preprečite izbruh bolezni. Če naročite test za drugo osebo, s tem jamčite, da ste od tretje 
stranke pridobili zahtevano odobritev storitev in sprejem naših pogojev uporabe. Nismo ponudnik 
zdravstvenih storitev ali laboratorij, prav tako ne zagotavljamo nobenih zdravstvenih testov ali opreme, 
zato nismo odgovorni za kakršnekoli rezultate. 
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