
 
 

 
NOW®  Malaria  

 

Provedení testu 
Úplná verze a provedení testu a kontrolního stanovení je obsažena v příbalovém listu 

 
Před zahájením práce musí být všechny složky soupravy vytemperovány na pokojovou teplotu.  
                                                                                                                                                                                    

                             
 
 
 
 
 

Otevřete testovací kazetu těsně před nanášením 
vzorku a nechte ve vodorovné poloze 
 
 

Kapilára musí být zcela naplněná.  
 
 
 
Přiložte kapiláru spodním koncem na purpurové 
políčko nanášecí oblasti testovacího proužku.  
Vzorek krve se nanese pouhým přiložením 
kapiláry ve svislé poloze na nanášecí oblast a 
jemným opakovaným přitlačením na několik míst 
políčka. Není nutné aplikovat celý objem krve 
z kapiláry. Jakmile je purpurové políčko nasáklé, 
vyhoď kapiláru. 
 

Na bílé políčko pod purpurovým políčkem přidejte 
2 kapky reagencie A  - lahvičku je třeba držet ve 
svislé poloze. 
 

Do políčka na levé straně otevřené kazety 
kápněte 4 kapky reagencie A    
 
 
 

Odstraňte pásku z adhezivního proužku na pravé 
straně kazety. Ujistěte se, že adhezivní proužek 
je odkryt. 
 

Ponechte nasáknout vzorek po celé délce 
testovacího stripu. Vyčkejte, až se vzorek krve 
prosákne na po čátek bílého absorp čního 
polí čka na vrcholu stripu.  
 

Ihned uzavřete kazetu. Důkladně k sobě 
přitiskněte okraje psaníčka v oblasti adhezívního 
proužku. Začněte měřit čas !!! 
 

Po 10 minutách  odečtěte výsledky v okénku 
testovací kazety. Silně pozitivní vzorky lze 
odečíst dříve.  
 



 
 
 
 

                              
                             P.f.,P.v.,P.o.,P.m.             P.f.                   P.v., P.o., P.m.            negativní 
                               pozitivní (+)              pozitivní (+)     pozitivní (+)              (-) 
                            zóna T1, T2 a C           zóna T1 a C            zóna  T2 a C          pouze zóna C 
 
 
                                                                                                                                                                                       
INTERPRETACE VÝSLEDK Ů                                                      
Infekce PF nebo smíšená infekce (PF, PV, PO, PM): 
Zbarvené proužky v zóně T1, T2 a C znamenají pozitivní výsledek. 
 
Infekce PF: 
Zbarvené proužky v blízkosti zón T1 a C znamenají pozitivní výsledek. 
 
Infekce PV, PO, PM nebo smíšená infekce těchto tří druhů(PV, PO, PM): 
Zbarvené proužky v blízkosti zón  T2 a C znamenají pozitivní výsledek. 
 
Negativní výsledek: 
Test je negativní objeví-li se zbarvený proužek pouze v blízkosti zóny C. 
 
Neplatný výsledek: 
Test je neplatný neobjeví-li se zbarvený proužek v blízkosti zóny C. V tomto případě musí být test 
zopakován za použití nové kazety. 
 

 
 

Neplatný 
výsledek: 
Test je neplatný 
neobjeví-li se 
zbarvený 
proužek 
v blízkosti zóny 
C.  
V tomto případě 
musí být test 
zopakován za 
použití nové 
kazety 

 


