
SELF TEST BIOMAXIMA 
 

1. Βάηουμε ςτο τραπζηι χαρτί κουηίνασ. 

2. Φυςάμε καλά τθ μφτθ μασ. 

3. Πλζνουμε και αποςτειρώνουμε τα χζρια μασ. 

4. Ανοίγουμε τθ λευκι ςυςκευαςία, βγάηουμε τθ ςυςκευι εξζταςθσ και τθν αφινουμε ςτο 
χαρτί κουηίνασ.  

5. Βάηουμε ςτο χαρτί κουηίνασ τθ ςυςκευαςία και, χωρίσ να βγάλουμε τθ μπατονζτα από μζςα, βγάηουμε το 
προςτατευτικό φφλλο (ανοίγει ςαν τα φακελάκια των χανςαπλάςτ). 

6. Βγάηουμε το καπάκι από το δοχείο μίξθσ και αφινουμε και τα δφο ςτο χαρτί κουηίνασ. 
 

7. τρίβουμε το πάνω μζροσ του δοχείου με το υγρό μζχρι που να κοπεί και να ανοίξει. 
 

8. Αδειάηουμε ΟΛΟ το υγρό ςτο δοχείο μίξθσ . 

 

9. Κρατάμε το δοχείο με το υγρό ςτο δευτερεφον χζρι μασ ενώ με το βαςικό παίρνουμε τθ μπατονζτα πιάνοντάσ 
τθν από το ςθμείο που ΔΕΝ ζχει βαμβάκι. 

10. Χωρίσ να γείρουμε πίςω το κεφάλι, βάηουμε ΑΡΓΑ τθν πλευρά με το βαμβάκι τθσ  μπατονζτασ ςτο ρουκοφνι 
μασ μζχρι να ςυναντιςουμε αντίςταςθ δίχωσ να αιςκανόμαςτε δυςφορία. τρίβουμε τθ μπατονζτα 5 φορζσ.  

11. Σθ βγάηουμε από το ρουκοφνι και επαναλαμβάνουμε ςτο άλλο.  

12. Σθ βγάηουμε από το δεφτερο ρουκοφνι και τθ βάηουμε από τθν πλευρά με το βαμβάκι ςτο 
δοχείο μίξθσ με το υγρό. 

 

13. τρίβουμε τθ μπατονζτα μζςα ςτο υγρό, πιζηοντάσ τθ ςτον πάτο και τα τοιχώματα του δοχείου 
τουλάχιςτον για 60 δευτερόλεπτα. Κακώσ τθ βγάηουμε, πιζηουμε τα τοιχώματα του δοχείου 
ώςτε να ςτραγγίςει το υγρό από το βαμβάκι. 

 

14. Αφινουμε τθ μπατονζτα ςτθ ςυςκευαςία τθσ και ξαναβάηουμε το καπάκι ςτο δοχείο μίξθσ. 

 

15. τάηουμε 2-3 ςταγόνεσ από το δοχείο μίξθσ ςτθ ςτρόγγυλθ υποδοχι τθσ ςυςκευισ 
εξζταςθσ που ςθμαδεφεται με το γράμμα S 

 

16. Παρατηροφμε το αποτέλεςμα ςτα 10 λεπτά. Αν περιμένουμε περιςςότερο, μπορεί να εμφανιςτεί άλλο, 
λανθαςμένο αποτέλεςμα. 

 

 C=Control T=Test S=Sample   

 

Σο τεςτ είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟ όταν υπάρχει γραμμι ΜΟΝΟ ςτο C 

Σο τεςτ είναι ΘΕΤΙΚΟ όταν υπάρχουν γραμμζσ ΚΑΙ ςτο C ΚΑΙ ςτο Τ 

Σο τεςτ είναι ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ όταν ΔΕΝ υπάρχει γραμμή ςτο C 

 Στράτος 'stratari' Κυριαζίδης


