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Informații pentru părinții
ai căror copii beneficiază de asistență în grădinițe sau în creșe

Informații pentru coordonatorii, structurile de
conducere, personalul
din cadrul grădinițe și al creșelor

Produs suplimentar pentru teste rapide
Prin informările oficiale din data de 8 și 12 aprilie, v-am informat despre livrarea testelor
rapide bazate pe detecția de antigen. Primele teste rapide sunt disponibile în prezent
personalului din grădinițe și creșe.
Prin intermediul acestor livrări inițiale, teste rapidele produse de către compania
„Hotgen” au fost distribuite către crește și grădinițe și către personalul acestora.
Suplimentar plus față de aceste teste rapide care pot fi utilizate de către persoane care
nu dispun de calificare în domeniul medical, la următoarele livrări vor fi furnizate teste
rapide fabricate de către compania „LEPU MEDICAL” cu denumirea produsului
„NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest”. Aceste teste sunt, de

asemenea, aprobate de către Institutul Federal pentru Medicamente și Produse
Medicale pentru utilizarea pe cont propriu de către persoane care nu dispun de
calificare în domeniul medical. Acestea prezintă mici diferențe față de testele rapide
produse de către firma „Hotgen”, dar calitatea acestora asigură același nivel de
eficiență.
Informații cu privire la utilizare
Este posibil să constatați că instrucțiunile de utilizare a testelor prezintă anumite
diferențe. Vă rugăm să țineți cont de faptul că instrucțiunile de utilizare și, în special,
informațiile cu privire la adâncimile necesare pentru prelevarea probelor sunt
concepute în toate situațiile pentru utilizarea de către adulți. Din păcate, nu există
instrucțiuni speciale pentru copii. Pentru toate testele este la sine înțeles că pot fi
efectuate numai de către părinți.
Bețișorul pentru prelevarea eșantionului trebuie introdus numai în zona frontală a
nasului copilului dumneavoastră. Prin urmare, adâncimea de prelevare a frotiului
depinde în mare măsură de mărimea nasului copilului dumneavoastră.
Instrucțiunile de utilizare a produsului „NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2-AntigenSchnelltest” fabricat de către firma „LEPU MEDICAL” sunt atașate în anexă.
Un videoclip de la producător este, de asemenea, disponibil la următorul link:

https://www.lepu-medical.de/nasocheck/
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