
Panbio™
 

 COVID-19 Antigen Self-Test
Szybki, łatwy i wiarygodny test, 
który zapewnia wyniki w ciągu 
15 minut w warunkach domowych. 
Dostępne są różne wielkości 
zestawu dostosowane do potrzeb 
indywidualnych osób i rodzin.

Obrazkowe instrukcje krok po kroku 

Prosta procedura badania z użyciem 
wymazówki wprowadzanej do nosa na 2 cm

Wyniki w ciągu 15 minut bez konieczności 
czekania na lekarza

• Test do samodzielnego  
wykonywania wykrywa  
aktywne zakażenie COVID-19

Brak ograniczeń wiekowych — dzieci poniżej 
14. roku życia powinny wykonać test z pomocą 
osoby dorosłej

Dowody kliniczne uzyskane u osób objawowych 
i bezobjawowych



Ł ATWA PROCEDURA KOMFORTOWEGO 
POBIERANIA WYMAZU Z NOSA
Przed wykonaniem testu należy zapoznać się z pełną instrukcją użycia, która znajduje się 
w pudełku z zestawem produktu.

*  Przedstawiona instrukcja stanowi procedurę testowania umożliwiającą wykonanie pojedynczego testu.  
Liczba elementów zestawu może być inna.
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Czy ten test wykrywa nowe 
warianty COVID-19?
Podobnie jak w przypadku wielu innych wirusów 
firma Abbott uważnie monitoruje nowe 
mutacje wirusa wywołującego COVID-19 
w celu zagwarantowania, że nasze testy mogą je 
wykrywać. Przeprowadziliśmy dokładną analizę 
znanych wariantów, które byliśmy w stanie 
zbadać, i mamy pewność, że nasze testy 
skutecznie rozpoznają te szczepy. 

Kto może mi pomóc w razie 
problemu lub pytania 
dotyczącego produktu? 
Pomoc techniczna jest dostępna pod numerami 
telefonów podanymi w instrukcji użycia 
dołączonej do zestawu.

CZĘSTO ZADAWANE 
PY TANIA
Co to jest antygen?
Antygeny to białka, które są częścią wirusa 
wywołującego COVID-19. Wynik testu wskazujący 
na wykrycie antygenów w próbce z nosa oznacza, że 
w organizmie testowanej osoby obecny jest aktywny 
wirus wywołujący COVID-19.

Jak dokładny jest ten test?
W badaniach klinicznych test antygenowy Panbio™ 
COVID-19 Antigen Self-Test prawidłowo rozpoznał 
100% próbek ujemnych i 95,2% próbek dodatnich. 

Czy ten test może być stosowany 
u dzieci?
Test nie ma ograniczeń wiekowych. Dzieci poniżej 
14. roku życia powinny wykonać test z pomocą 
osoby dorosłej.

Co oznacza wynik dodatni?
Dodatni wynik testu oznacza, że w wymazie z nosa 
wykryto białka wirusa wywołującego COVID-19. 
Prawdopodobnie konieczna będzie samoizolacja 
w domu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu 
COVID-19. Należy postępować zgodnie z lokalnymi 
wytycznymi dotyczącymi zachowywania dystansu 
społecznego, aby ograniczyć rozprzestrzenianie 
wirusa, i natychmiast skontaktować się z lekarzem 
lub lokalną placówką opieki zdrowotnej.

Co oznacza wynik ujemny?
Ujemny wynik testu oznacza, że jest mało 
prawdopodobne, aby w czasie wykonywania testu 
dana osoba była chora na COVID-19. Test nie 
wykrył żadnych antygenów w próbce wymazu 
z nosa. Jeśli objawy nie ustępują, należy powtórzyć 
test po 1 lub 2 dniach, ponieważ koronawirus może 
nie być wykrywalny na bardzo wczesnych etapach 
zakażenia. Zaleca się również dalsze przestrzeganie 
lokalnych wytycznych dotyczących samoizolacji 
i skonsultowanie się z lekarzem.



W I Ę C E J  I N F O R M A C J I  
N A  S E L F T E S T.A B B O T T

Produkt może być niedostępny w niektórych krajach. Jest dostępny dla konsumentów na 
wybranych rynkach. Nie został dopuszczony do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.
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