
 

 

Návod pre používateľa 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       
  

       

             
 
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

4. Držte odberovú skúmavku zvislo 
za modrý vrchnák, odkrúťte biely 
vrchnák proti smeru hodinových 
ručičiek a potiahnite vrchnák 
s odberovou špachtličkou smerom 
nahor. Postavte odberovú skúmavku 
do stojana aby bola stabilná, resp. 
zabezpečte proti vyliatiu. Koniec 
odberovej špachtličky ponorte do 
stolice tak, aby boli obe zarážky 
úplne naplnené. Ak je to možné, 
odoberte vzorku z rozličných miest 
stolice. Zabráňte naplneniu zarážok 
bublinami, semienkami, vlákninou 
resp. nestrávenými zvyškami 
potravy.  

1. Nasaďte odberový papier (Easy 
sampler) na záchodovú misu.                                

2. Vykonajte potrebu.                                

3. Nasaďte si rukavice  



              

                  

 

 

 

 

 

                                            

 

                    

    

 

 

 

6. Držte odberovú skúmavku 
modrým vrchnákom (adaptérom) 
nahor a vložte vzorku stolice cez 
otvor v modrom adaptéri. Nadbytok 
stolice sa zotrie. Zakrúťte biely 
vrchnák v smere hodinových ručičiek 
na modrý adaptér až pokiaľ 
nepocítite cvaknutie a zastavenie. 

6. Uistite sa, že odberová skúmavka 
je úplne uzavretá a premiešavajte ju 
3 minúty pokým sa stolica 
nerozpustí.  

5. Umiestnite podporný rámik na 
rovný a pevný povrch. Otvorte obal 
s testovacou kazetou a vložte ju do 
rámika. Zapnite aplikáciu na 
smartfóne a pozorne sledujte kroky 
zobrazujúce sa na displeji. 

8. Otvorte červený vrchnák a odstráňte 
prvú kvapku stlačením odberovej 
skúmavky (VEĽMI DÔLEŽITÝ KROK!). 
Jemne otrite špičku odberovej 
skúmavku o kúsok toaletného papiera.   

7. Uistite sa, že odberová skúmavka 
je úplne uzavretá a dôkladne ju 
premiešavajte 3 minúty pokým sa 
stolica nerozpustí. Sledujte aplikáciu. 



                                

    

 

 

 
 

                      

 

 

 

 

 

9. Držte odberovú skúmavku kolmo 
nad testovacou kazetou. Stlačením 
kvapnite dve kvapky do testovacieho 
okienka a nechajte test inkubovať pri 
izbovej teplote 15 minút. Sledujte 
aplikáciu. 

10. Dajte si dole jednorazové 
rukavice a zničte ich. Umyte si ruky 
aby ste zabránili kontaminácii zo 
vzorky.  

11. Po ukončení inkubácie (mobilná 
aplikácia ohlási pípnutím) držte 
smartfón vodorovne nad podporným 
rámikom, v ktorom je umiestnená 
testovacia kazeta.  

12. Keď zelené obdĺžniky prekryjú 
biele obdĺžniky a zelený štvorček 
prekryje barkód testovacej kazety, 
fotoaparát automaticky urobí fotku. 
Poznámka: Fotka musí byť urobená 
do 2 minút po odznení signálu 
vyzývajúcemu k foteniu! 

13. Výsledky sú zobrazené ako 
semafor, s hladinami kalprotektínu v 
mg/kg. Stlačte tlačidlo SAVE, aby sa  
výsledok uložil a bol zaslaný lekárovi. 


