
DyonFluA/B-POC ® 

(Influenza A/B) 



Τα περιεχόμενα της συσκευασίας (ή πολλαπλάσιά της) είναι: 
1. Συσκευασία με συσκευή ανοσοχρωματογραφίας και πιπέτα. 
2. Βαμβακοφόρο στυλεό. 
3. Φιαλίδιο επεξεργασίας δείγματος. 
4. Φιαλίδιο διαλύτη. 
5. Φύλλο οδηγιών 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 

1. Διασφαλίστε ότι η λήψη 
δείγματος είναι από την σωστή 
περιοχή του ρινοφάρυγγα ώστε 
να μην υπάρχει κίνδυνος ψευδώς 
αρνητικών απαντήσεων. 

2. Προσθέστε 14-15 σταγόνες από 
τον διαλύτη στο φιαλίδιο 
επεξεργασίας δείγματος. 

Video λήψης 
ρινοφαρυγγικού 

επιχρίσματος (κλικ) 

https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE


Φιαλίδιο επεξεργασίας δείγματος 
 

1. Τοποθετείστε τον στυλεό με το δείγμα 
στο φιαλίδιο επεξεργασίας, 
περιστρέψτε αναμειγνύοντας τον 
βαμβακοφόρο στυλεό και  

2. αφήστε να επωαστεί για 1 λεπτό, 



Φιαλίδιο επεξεργασίας δείγματος 
 

1. Ανοίξτε την συσκευασία της συσκευής 
ανοσοχρωματογραφίας και με την 
πιπέτα που περιέχει αναρροφείστε την 
ποσότητα του μείγματος από το 
φιαλίδιο επεξεργασίας. 



Κασέτα ανοσοχρωματογραφίας 
 

1. Τοποθετήστε την κασέτα 
ανοσοχρωματογραφίας σε επίπεδη ομαλή 
επιφάνεια. 

2. Προσθέστε 3 σταγόνες στην οπή για έλεγχο 
γρίπης (θέση «S») τύπου Α και  

3. 3 σταγόνες στην οπή για έλεγχο τύπου Β. 
4. Προσθέστε τις σταγόνες εναλλάξ στην κάθε 

οπή (πρώτη σταγόνα στην οπή για έλεγχο Α, 
πρώτη σταγόνα στην οπή για έλεγχο Β, 
δεύτερη σταγόνα στην οπή για έλεγχο Α 
κλπ). 

5. Διασφαλίστε την απορρόφηση της κάθε 
σταγόνας πριν προσθέσετε την επόμενη. 



Κασέτα ανοσοχρωματογραφίας 
 

1. Αμέσως ξεκινήστε το χρονόμετρο (δεν 
περιέχεται στη συσκευασία) 

2. Μέσα σε 10 λεπτά διαβάστε το 
αποτέλεσμα στην συσκευή  
ανοσοχρωματογραφίας.  

3. Μην διαβάζετε το αποτέλεσμα μετά 
από 15 λεπτά.  



Θετικά Αποτελέσματα  (ανά στήλη «Α» ή και «Β») 
= 2 έγχρωμες γραμμές 
 
• Μία έγχρωμη γραμμή θα εμφανιστεί στη Ζώνη Εξέτασης 

(T) και μία ακόμη στη Ζώνη Ελέγχου (C). Οποιασδήποτε 
κόκκινη γραμμή στη Ζώνη (T) αντιστοιχεί σε θετικό 
αποτέλεσμα (ανά στήλη). 

• Η ένταση του χρώματος στη Ζώνη (T) μπορεί να είναι 
εντονότερη ή αχνότερη από την ένταση του χρώματος στη 
Ζώνη (C) και εξαρτάται από το ιικό φορτίο του δείγματος 
(ένταση νόσου, θέση λήψης δείγματος, είδος δείγματος) 
Θετικό αποτέλεσμα μπορεί να έχετε ταυτόχρονα και για 
γρίπη τύπου Α και για γρίπη τύπου Β, όταν δείτε δύο 
έγχρωμες γραμμές αντίστοιχα στην θέση Τ της συσκευής 
για αξιολόγηση τύπου Α και τύπου Β 

• Το θετικό αποτέλεσμα αφορά την όποια στήλη για τον ιό 
τύπου «Α» ή / και «Β» 
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Αρνητικά Αποτελέσματα (ανά στήλη «Α» ή 
και «Β») 
 
= 1 έγχρωμη γραμμή 
 

Μία έγχρωμη γραμμή εμφανίζεται ΜΟΝΟ στη Ζώνη 
Ελέγχου (C). 
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Άκυρο 
= Απουσία έγχρωμης γραμμής στη Ζώνη Ελέγχου (C). 
 

• Το τεστ είναι άκυρο εφόσον δεν εμφανιστεί καμία 
γραμμή στη Ζώνη Ελέγχου (C),  

• ακόμα και αν μια έγχρωμη γραμμή έχει εμφανιστεί 
στη Ζώνη Εξέτασης (T).  

• Αν συμβεί αυτό ξαναδιαβάστε τις οδηγίες και 
επαναλάβατε το τεστ χρησιμοποιώντας μια νέα 
συσκευή. 

•  Στην περίπτωση που το πρόβλημα επιμένει 
επικοινωνήστε μαζί μας. 
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