
SARS-CoV-2 nukleokapsiidi antigeenide kvalitatiivse
määramise kiirtest ninakaapeproovist. Enesetest.
Kasutamiseks in vitro diagnostikas.

kasutusjuhend.
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Kinnitage katsutile tilgutiotsik. 
Raputage katsutit ettevaatlikult 
seda keerutades või selle põhjale 
koputades.
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Testkassett

Isevõetav
testproov

Testproovi võtmine
teise isiku poolt.

Puhverlahuse katsuti (tuub)

Kontrollige testkasseti 
fooliumpakendil olevat 
säilivusaega.

Avage ümbris. Tutvuge kassetiga, kus
asuvad: tulemuse süvend ja proovi süvend.

Tulemuse süvend

Proovi süvend

Sisestage katsuti karbil
olevasse avasse, mis toimib
tuubi hoidikuna.

Eemaldage vatipulk
ninaõõnsusest.

Sisestage ettevaatlikult kogu
vatipulga imav ots ninasõõrmesse
kuni 2,5 cm sügavusele.

Hõõruge vatitikku vastu ninasõõrme 
sisepinda samal ajal seda 5 korda ümber 
oma telje keerutades. Korrake sama 
ka teises ninasõõrmes (pilt nr 4 ja 5).

Sisestage vatipulk 
katsutisse ca 30 
sekundiks. Hõõruge pulga 
imavat osa vastu katsuti 
seinu, et proovimaterjal 
puhverlahusega 
korralikult seguneks.

18-aastased ja vanemad isikud
võivad testproovi võtta ise. Alla
18-aastased isikud võivad testproovi
võtta ise täiskasvanu järelevalve all.

Suruge katsuti külgi kokku ja tilgutage 4 
tilka proovilahust testkasseti proovi- 
süvendisse (vt ETTEVALMISTUS, pilt nr 4).

Oota, kuni ilmub (ilmuvad) 
värviline (värvilised) joon (jooned). 
Loe testi tulemust 15-30 minuti 
pärast. Testi tulemus rohkem kui 
30 minuti möödumisel on kehtetu.

Eemaldage vatipulk katsutist 
samal ajal katsutit kokku surudes.

Keerutage 
vatipulka 5 korda 
ümber oma telje 
katsuti servi 
samal ajal kokku 
surudes.

Ilmuvad nii kontrolljoon (C) kui ka testjoon (T). See tähendab, et 
tuvastati SARS-CoV-2 antigeen. MÄRKUS: Testjoone (T) piirkonnas 
ähmase joone olemasolu tuleks lugeda positiivseks.
Testi positiivne tulemus tähendab, et suure tõenäosusega olete 
nakatunud COVID-19 haigust põhjustavasse viirusesse. Võtke  
ühendust oma arsti / perearsti või kohaliku terviseameti osakonnaga. 
Järgige kohalikke eneseisolatsiooni eeskirju. Kinnituse saamiseks on 
vaja teha PCR- analüüs.

Kontrolljoont (C) ei ilmu. Kehtetu testi põhjus on tõenäoliselt proovi 
ebapiisav kogus või testi vale käsitsemine. Lugege juhised uuesti 
läbi ja korrake testi uue komplektiga.

KASUTUSJUHEND

Avage vatipulga pakend

PÄRAST TESTIMIST
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In vitro 

SARS-CoV-2 antigeeni kiirtest on lateraalse vooluga kromatograafiline immuunanaluus 
SARS-CoV-2 nukleokapsiidi valkude antigeeni kvalitatiivseks maaramiseks inimese 
ninakaape-või süljeproovist esimese 7 päeva jooksul pärast sümptomite avaldumist. 
SARS-CoV-2 antigeeni kiirtest on mõeldud ka asõmptomaatiliste isikute testimiseks.
Tulemused on mõeldud SARS-CoV-2 antigeeni kindlaksmääramiseks. Kõnealust antigeeni 
leitakse üldjuhul ülemiste hingamisteede proovides nakkuse ägedas faasis. Positiivne 
tulemus viitab viiruslike antigeenide olemasolule, kuid nakkuse kindlaksmääramiseks on 
vaja teada isiku haiguslugu ja muud diagnostilist teavet. Positiivne tulemus ei välista 
bakteriaalset infektsiooni ega koinfektsiooni muude viirustega. Tuvastatud aine ei pruugi 
olla haiguse täpne põhjus.
Kui sümptomitega isikul esineb negatiivset tulemust kauem kui 7 päeva, tuleks lugeda isik 
nakkuse suhtes negatiivseks. Vajaduse korral tehke kinnituse saamiseks molekulaarne 
analüüs. Negatiivne tulemus ei välista SARS-CoV-2 nakkust. SARS-CoV-2 antigeeni 
kiirtest on mõeldud abiks SARS-CoV-2 nakkuse diagnoosimisel.
Ei ole kindlaks tehtud, kas alla 18 aastaste isikute enesetestid on kasutatavad. Alla 18 
aastast isikut soovitatakse testida täiskasvanu poolt.

Edasimüüja:
Selfdiagnostics OÜ
Lauteri 5 / 10114 Tallinn
+372 6231 236
info@selfdiagnostics.com

Ei ole 
korduvkasutatav

Tootekood

Puhverlahuse katsuti Puhverlahuse katsutid

• Enne SARS-CoV-2 antigeeni kiirtesti tegemist tutvuge põhjalikult kasutusjuhendiga.
Juhiste eiramisel võivad testi tulemused olla ebatäpsed.

• Ärge kasutage testi pärast pakendil näidatud säilivusaega.
• Enne testi ja selle ajal ärge sööge, jooge ega suitsetage.
• Ärge kasutage testi, kui testkasseti pakend on kahjustatud.
• Kõik kasutatud testid, proovid ja potentsiaalselt saastunud materjalid tuleks kõrvaldada

vastavalt kohalikele eeskirjadele.
• Niiskus ja temperatuur võivad tulemusi negatiivselt mõjutada.
• Suure viiruse hulga korral võib testjoon proovis muutuda nähtavaks 15 minuti jooksul või

niipea, kui proov on läbinud testjoone piirkonna.
• Väikese viiruse hulga korral võib testjoon proovis muutuda nähtavaks 30 minuti jooksul.
• Ninaveritsuse korral ärge ninakaape proovi võtke.
• Pärast kasutamist peske käed põhjalikult puhtaks.
• Kui puhverlahus peaks kogemata kokku puutuma naha või silmadega, loputage suure

veekogusega ja pöörduge vajaduse korral arsti juurde.

• Komplekti võib säilitada temperatuuril vahemikus 2-30°C.
• Test püsib stabiilsena, kuni pakendile märgitud säilivusajani.

Pärast kõlblikkusaega mitte kasutada.
• Kuni kasutamiseni peab test jääma suletud pakendisse.
• MITTE KÜLMUTADA.

Antigeeni kiirtest on mõeldud SARS-CoV-2 nukleokapsiidi valkude antigeeni kvalitatiivseks 
määramiseks inimese ninakaapeproovist. 
Testi tulemus on visuaalselt nähtav 15-30 minuti pärast kas värvilise joonena või selle 
puudumisega. Kontrolljoone alasse ilmub alati varviline joon, mis näitab, kas testkassett on 
töökorras, kas lisati õige kogus tesproovi ja kas membraan toimib korralikult.

Iga testi tegemisel kontrollitakse ka testkasseti toimivust. Kontrolljoone alasse (C) ilmuv 
varviline joon kinnitab, et proovikogus oli piisav ja testi tegemisel toimiti õigesti (vastavalt 
kasutusjuhendile).

Antud testikasett sisaldab SARS-CoV-2 vastaseid antikehi ja hiire vastaseid kitse IgG 
antikehi. Ekstratktsiooni puhvri pudelis on detergent ja Tris-puhver.

Kliiniline tundlikkus, spetsiifilisus ja täpsus

Analüütiline tuvastuspiir
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