
Celer Wondfo SARS-CoV-2 Ag Autoteste

Guia Rápido

● O teste pode ser realizado em adultos e crianças, no entanto,
amostras do swab nasal de crianças devem ser coletadas com a
supervisão e apoio dos pais ou responsáveis.

● Resultado deve ser lido em 15 minutos. Não leia após 20
minutos.

● Escolha um local tranquilo para fazer este teste. Realize a coleta
em ambiente arejado e distante de outras pessoas, pois durante
a coleta nasal, pode ocorrer vontade de espirrar, podendo causar
outras infecções em pessoas próximas.

● Abra a câmera do celular e aponte para o símbolo QR CODE na
caixa do teste para acessar a instrução de uso completa em PDF
e ver o vídeo explicativo de como fazer o autoteste.

CONTEÚDO DO KIT DE ACORDO COM APRESENTAÇÃO:
Seu kit contém os itens a seguir de acordo com a
apresentação:
1) Sachê de alumínio contendo um cassete de teste (1, 2, 3,

ou 5 sachês);
2) Tubo com tampão de extração (1, 2, 3 ou 5);
3) Swab nasal estéril (1, 2, 3 ou 5);
4) Saco de Descarte (1, 2, 3 ou 5);
5) Instrução de uso do teste e guia rápido ilustrado (1);
6) Rack de suporte para o tubo de extração (embalagem de

papelão do kit – 1 unidade).
Utilize somente os componentes fornecidos no kit.

Material Necessário Não fornecido:
1. Cronômetro ou relógio.

PROCEDIMENTO DE TESTE
● Se você possui uma apresentação que contenha mais de

um teste, utilize somente os componentes necessários
para realização de um único teste, guarde os outros
componentes na embalagem original fechada, longe da
luz solar direta, umidade e calor.

● Para realizar um único teste você vai precisar separar os
seguintes componentes: 1 rack de suporte (embalagem
do kit) + 1 sachê contendo cassete de teste + 1 tubo
contendo tampão extração + 1 swab nasal + 1 saco de
descarte.

Passo 1: Pegue o tubo contendo o tampão de extração. Abra a tampa
e coloque o tubo no suporte de tubos (O suporte de tubos está na
parte externa caixa, veja abaixo).

Passo 2: Abra o sachê de alumínio e coloque o cassete de teste em
uma superfície plana.

Passo 3: Retire o swab da embalagem, tomando cuidado para NÃO
tocar na ponta macia, que é a ponta absorvente.

Passo 4: Insira com cuidado toda a ponta absorvente do swab na
região interna da narina (aproximadamente 1,5 cm). Gire o swab 5
vezes tocando a parede interna da narina para coletar a amostra.
Repita o processo na segunda narina. Usar o mesmo swab nas duas
narinas. Remova o swab com cuidado.

Passo 5: Mergulhe o swab depois de coletar a amostra no tubo
contendo a solução de extração. Assegure-se que a solução de
extração envolve totalmente a ponta absorvente do swab, e gire e
aperte-o contra as paredes do tubo 5 vezes em cada narina.

Passo 6: Quebre a haste do swab no local de ruptura. Deixe a ponta
do swab no tubo, feche a tampa e deixe em repouso por 1 (um)
minuto.

Passo 7: Desenrosque a pequena tampa na parte superior do tubo do
tampão de extração.

Passo 8: Pingue 4 gotas no poço de amostra do cassete de teste. O
poço para amostra é o orifício menor do cassete de teste. Aguarde 15
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minutos e leia o resultado. Não leia após 20
minutos. Após 20 minutos a leitura não deve ser
considerada para um resultado preciso do teste.

Passo 9: Após finalizar a interpretação do resultado do teste, recolha
os componentes e descarte-os no saco de descarte que acompanha
o kit. Todos os componentes do kit podem ser descartados em lixo
comum ou de acordo com as regulamentações normativas locais,
estaduais e federais. Higienize suas mãos.

Passo 10: Como interpretar o teste.

RESULTADO POSITIVO OU REAGENTE:

A linha ou traço fica visível na área controle (C) e
na área teste (T) do cassete, de forma que
aparecem duas linhas no cassete, independente da
intensidade da cor.

RESULTADO NEGATIVO OU NÃO REAGENTE:

Apenas a linha/traço na área controle (C) fica visível
no cassete

RESULTADO INCONCLUSIVO OU  INVÁLIDO:
Ocorre quando na interpretação do teste aparece somente a
linha ou traço na área teste (T) ou ausência total em ambas as
áreas no dispositivo área teste (T) e área controle (C).
Deve-se realizar um novo teste, utilizando um novo kit. O
resultado desse teste não tem valor.

ATENÇÃO:
● É importante que haja o isolamento de casos
reagentes/positivos, para a prevenção de novas

infecções.
● Em pessoas que possuem carga viral baixa, o teste pode

apresentar uma linha com cor fraca na linha de teste T.
Neste caso o resultado é considerado positivo.

● Em pessoas que possuem sintomas de Covid-19, com
resultado negativo, devem realizar um novo teste ou
procurar atendimento em uma unidade de saúde para
avaliação.

LEIA AS INSTRUÇÕES DE USO QUE ACOMPANHA O KIT PARA
INFORMAÇÕES COMPLETAS.
No caso de dúvidas sobre como realizar e interpretar o teste, ou
para mais informações sobre o vírus responsável pela COVID-19,
seus modos de transmissão ou outras orientações técnicas,
entre em contato gratuitamente com o SAC da Celer:

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES (SAC):
3003-8385 (discagem gratuita, 24 horas por dia e 7 dias por
semana)

Disque saúde: 136 - Ministério da Saúde
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus

Fabricado por:
Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
N° 8 Lizhishan Road, Science City, Luogang District, 510663,
Guangzhou, P. R. China.

Importado e Distribuído por:
Celer Biotecnologia S/A
CNPJ: 04.846-613/0001-03
Rua Padre Eustáquio 1.133, subloja 11
Carlos Prates – CEP: 30.710-580
Belo Horizonte/MG – Brasil.
Responsável Técnico: Kênia Magalhães
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