
Upozorn!ní pro odb!ratele 
"t!te pozorn!! 

 
 

Prodávající:  MEDICAL PROTECT s.r.o., I"O: 016 39 331       
                        Se sídlem Fanderlíkova 602/44, 616 00 Brno 
                        Obchodní spole!nost zapsaná u Krajského soudu v Brn" pod sp. zn. C 78920 
 Email: kolar@medicalprotect.cz, tel.: +420 602 602 203 
 
je na základ" registrace zdravotnického prost#edku Státním ústavem pro kontrolu lé!iv (S$KL) pod eviden!ním !íslem ZP 01040303 ze 
dne 26.1.2022 oprávn"n uvést na trh a do provozu diagnostick% zdravotnick% prost#edek in vitro Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Antigen Detection Kit (Colloidal Gold-Based), jeho& v%robcem je Nanjing Vazyme Medical Technology Co., Ltd, 
se sídlem Kechuang Road C2, 21000 Nanjing, 'ína (dále jen jako „zdravotní prost#edek“).  
 
Odb"ratel prohla(uje, &e se s tímto upozorn"ním d)kladn" seznámil je(t" p#ed uzav#ením kupní smlouvy, !i odesláním  
objednávky na zdravotní prost#edek.  
 
Ve(kerá dokumentace ke zdravotnickému prost#edku v!etn" návodu k pou&ití v !eském jazyce je dostupná na adrese  
https://www.medicalprotect.cz p#ípad" zájmu je prodejce schopen zajistit pro(kolení odb"ratelem ur!ené osoby  
k pou&ívání zdravotnického prost#edku. 
 
P#evzetím zdravotnického prost#edku od prodávajícího se odb!ratel zavazuje k následujícímu: 
 
1. D)kladn" seznámit s návodem k obsluze zdravotnického prost#edku a tímto upozorn"ním sebe, jako& i dal(í osoby, které  
 s ním budou nakládat za ú!elem samotestování, !i testování t#etích osob.  
 
2. Informovat ka&dého kone!ného laického u&ivatele zdravotnického prost#edku o tom, &e shora uvedené povolení SÚKL pro 

samotestování   se nevztahuje na variantu testu, která vyu&ívá nazofaryngeálního odb"ru vzorku (z nosohltanu), ale pouze na variantu 
s odb"rem vzorku z p#ední !ásti nosu testované osoby. Odb"r z nosohltanu m)&e provád"t pouze zdravotnick% personál. 

 
3. V rámci testování zajistit p#i pozitivit" antigenního testu provedeného laickou osobou bezprost#ední informování  
 poskytovatele zdravotních slu&eb za ú!elem provedení konfirma!ního testu, a to kontaktováním vzdálen%m p#ístupem 
 (telefonicky, e-mailem apod.) závodního léka#e (poskytovatele pracovn" – léka#sk%ch slu&eb) nebo registrujícího  
 praktického léka#e, kter% rozhodne o provedení konfirma!ního testu a zajistí komunikaci v rámci systému ISIN. 
 
4. Ihned prodávajícímu oznámit ka&dou nep#íznivou událost, ke které b"hem pou&ívání v%robku dojde, a to na shora uvedené  
 kontakty.  
 
5. Seznámit ka&dou t#etí osobu, na kterou p#evedl vlastnické, !i u&ívací právo ke zdravotnickému prost#edku s jeho návodem  
 k pou&ití, tímto upozorn"ním a s povinnostmi z nich vypl%vajícími. Rovn"& zajistit jejich dodr&ování laick%mi u&ivateli. 
 
 
D$le%ité upozorn!ní pro odb!ratele: 
 
V rámci samotestování laickou ve#ejností je pot#eba vyu%ít pouze testy, které byly schváleny pro samotestován Státním ústavem 
pro kontrolu lé&iv ( SÚKL). Seznam t!chto schválen'ch test$ naleznete na stránce https://www.sukl.cz/prehled-testu-k-
diagnostice-onemocneni-covid-19 .  P#ísp!vek  60 K&/test od zdravotní poji()ovny lze pro právnické osoby a OSV" &erpat pouze 
v p#ípad!, %e byly tyto testy schváleny Státním ústavem pro kontrolu lé&iv pro samotestování. Více informací ohledn! 
schválen'ch antigenních test$ a postupu proplácení zakoupen'ch antigenních test$ zdravotními poji()ovnami naleznete na 
stránce  https://www.samotesty-covid.cz . 
 
V Brn" dne 26.1.2022     
                      
         MEDICAL PROTECT s.r.o. 


