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PRODUTO REGISTRADO PELA ANVISA

AUTOTESTE
ANTÍGENO

NOVEL CORONAVÍRUS (COVID-19)

RESULTADO EM
ATÉ 15 MINUTOS

POR QUE ADQUIRIR O

AUTOTESTE
ANTÍGENO

NOVEL CORONAVÍRUS (COVID-19)

Tenha uma alternativa para controle rápido, liberada pela Anvisa e já
utilizada em alguns países da Europa e EUA: o autoteste de Covid-19.

solicite a sua proposta

OFEREÇA SEGURANÇA

AUTO EXAME
A autotestagem é feita e interpretada pelo próprio indivíduo e não é
necessário treinamento prévio para a realização do procedimento.

leia a bula
*Não é necessário treinamento prévio.

A melhor vantagem
para quem quer precisão,
rapidez e seguraça.
solicite a sua proposta

A CPMH auxilia você
desde a coleta até os resultados
proporcionando segurança
e precaução para o seu ambiente
conheça o nosso app para resultados

RESULTADO EM
ATÉ 15 MINUTOS

VEJA COMO FUNCIONA

AUTOTESTE
ANTÍGENO

Assista o vídeo
para instrução de uso.

NOVEL CORONAVÍRUS (COVID-19)

Interpretação do resultado:
Aguarde 15 minutos após a colocação das gotas para ler e interpretar o resultado
do teste. Não espere mais do que 30 minutos para realizar essa leitura. Após este
período de tempo, a leitura do resultado pode não ser confiável e é considerada
inválida. Neste caso, refaça o teste com um novo kit.
1)Resultado Negativo: Somente é formada a linha vermelha na
região C (Controle), como mostrado na figura (a) abaixo.

NEGATIVO

2)Resultado Positivo: É formada a linha vermelha
na região T (Teste) e a na região C (Controle),
como mostrado na Figura (b) abaixo.

POSITIVO

3)Resultado Inválido: Não é formada a linha vermelha
na região C (Controle) durante o tempo do teste. O
resultado é inválido e deve ser refeito.

INVÁLIDO

Atenção: Indivíduos com baixa carga viral
podem levar à formação de linha vermelha na
Região T (Teste) de cor fraca (muito clara), neste
sentido considera-se o resultado positivo.
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