Vigtige
sikkerhedsoplysninger

SARS-CoV-2
Antigen Self Test Nasal

Testkittets komponenter
Pakke 1, der indeholder testkassetten og en pose med tørremiddel (x5)

Advarsel!

Hurtig referenceguide til patienter
SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal
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• Hold podepinden ren. Undgå at berøre spidsen
af podepinden, og sørg for, at den ikke kommer i
kontakt med nogen overﬂader før brug.
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Pakke 2, der indeholder 5 rør med væske og 5 doseringshætter (x1)

• Testkittet må kun anvendes én gang.
• Undgå kontakt med huden og øjnene. Skyl
grundigt, hvis der forekommer kontakt med huden,
for at undgå hudirritation. Kontakt din læge, hvis
du er i tvivl om noget. Hvis der spildes væske, skal
du søge for at rengøre grundigt med et passende
desinfektionsmiddel.
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• Ingen af delene til testen må anvendes i kroppen
med undtagelse af podepinden, der følger med
kittet. Undgå at sluge nogen af delene.
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Denne guide er en referenceguide til brug af
SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal.
Det er af yderste vigtighed, at du læser
brugsanvisningen til patienter, før du begynder at bruge
denne test.
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SARS-CoV-2
Rapid Ag

• Vask hænderne med sæbe og vand, eller brug
håndsprit før og efter udførelse af testen.
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Rørholder

Steril podepind

Nødvendige (men ikke inkluderede)
materialer:
• Stopur
• Serviet

1 Klargøring til en test
1. Læs brugsanvisningen til patienter til

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal omhyggeligt.

2. Vask hænderne med sæbe og vand, eller brug
håndsprit før udførelse af testen.

4. Åbn en af foliepakkerne 1 ved at rive langs den
perforerede linje, og tag testkassetten og posen
med tørremiddel ud.

3. Kontrollér udløbsdatoen
på bagsiden af foliepakkerne. Hvis udløbsdatoen er overskredet, må
testen ikke anvendes.

5. Kontrollér, at testkassetten er intakt, og at der ikke
er nogen grønne kugler i posen med tørremiddel.
Posen med tørremiddel må ikke åbnes.
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2 Prøvetagning og forberedelse af en nasal prøve
1.

2.

Åbn foliepakke 2 ved at rive langs den perforerede linje, og tag et af rørene med væske og en
doseringshætte ud, og læg dem på et bord.

3.

Puds din næse én gang med en serviet.

4.

Tag podepinden ud af emballagen. Sørg for kun
at berøre podepindens skaft og ikke den bløde
spids i enden.

Åbn forsigtigt rørets forsegling uden at spilde
noget af væsken i røret. Anbring røret i rørholderen.

9.

Sænk podepinden ned i røret, indtil den bløde spids
beﬁnder sig i væsken. Tryk røret sammen i bunden,
og hold godt fast i det. Omrør podepinden mere end
10 gange for at overføre det biologiske materiale fra
podepinden til væsken.

7.

Rotér podepinden 4 gange (i ca. 15 sekunder
i alt) mod næsevæggen, før den tages ud af
næseboret.

8.

Gentag trin 6 og 7 i højre næsebor med den sam10. Tag podepinden ud, mens rørets sider trykkes samme podepind.
men for at trække væsken ud af podepinden. Bortskaf
Bemærk: Prøver skal indsamles fra begge næsepodepinden, og forsegl røret omhyggeligt med dosebor med den samme podepind.
ringshætten.

4x

4x
>10x

5.

Læg hovedet lidt bagover.

6.

Før podepinden med den bløde spids ind i den
forreste del af venstre næsebor. Lad langsomt
podepinden glide ca. 2 cm fremad (den skal
føres parallelt med ganen – ikke opad), indtil du
møder modstand. Undlad at presse podepinden
videre ind.

Venstre næsebor

Højre næsebor
ADVARSEL! Hvis du ikke trykker på røret, kan det medføre
forkerte resultater pga. for meget buffervæske på
podepinden.

3 Udførelse af en test
1. Anbring testkassetten på en plan ﬂade.
2. Hold røret lodret over den runde brønd, der er markeret på billedet nedenfor (ikke over det rektangulære resultatvindue).

3. Dryp lige præcis 4 dråber i den runde brønd. Tryk
forsigtigt rørets sider sammen, hvis det er nødvendigt.
Bemærk: Du kan godt fortsætte testen, selvom
du utilsigtet kommer til at dryppe 5 dråber ned i
testkassetten.

4. Indstil stopuret, og aﬂæs testresultatet efter 15 til
30 minutter.

5. Vask hænderne med sæbe og vand, eller brug
håndsprit efter udførelse af testen.

ADVARSEL! Testresultater, der aﬂæses før 15
minutter eller efter 30 minutter kan være
fejlagtige.

4 dråber
15-30 min.

4 Fortolkning af resultater
Positivt testresultat
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1. Hvis kontrollinjen (C) ikke bliver synlig, skal resultatet anses for at
være ugyldigt.
Testen fungerer ikke korrekt, og du skal udføre en ny test med et
andet testkit.
Det kan være, at du har udført testen forkert. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, og gentag testen. Kontakt din læge eller et
COVID-19-testcenter, hvis testresultatet stadig er ugyldigt.
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Negativt testresultat
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2. Hvis en testlinje (T) bliver synlig sammen med en kontrollinje (C),
betyder det, at resultatet er positivt.
Kig meget grundigt på resultatet: Testen skal anses for at være positiv, hvis de to linjer bliver synlige – også selvom de er utydelige.
Et positivt testresultat betyder, at du højst sandsynligt har
COVID-19. Kontakt straks din læge eller de lokale sundhedsmyndigheder, og følg de lokale retningslinjer med hensyn til selvisolation. Det kan være, at din læge kræver, at du får taget en PCR-test
for at bekræfte resultatet.

Autoriseret repræsentant:
MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert, Germany

Distribueret af:
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim, Germany
www.roche.com
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3. Hvis en kontrollinje (C) bliver synlig (uanset hvor utydelig den er),
og der ikke kan ses nogen testlinje (T), betyder det, at resultatet er
negativt.
Du har sandsynligvis ikke COVID-19.
Fortsæt med at følge alle hygiejne- og sikkerhedsforanstaltninger,
også selvom din test er negativ.
Kontakt din læge, hvis du tror, du er smittet (hvis du f.eks. har længerevarende symptomer, eller hvis dine symptomer bliver værre).
Du kan have en anden infektion, eller dit testresultat kan have
været falsk. Du kan gentage testen efter 1-2 dage, da COVID-19
ikke kan detekteres med fuldstændig sikkerhed under alle stadier
af infektionen.
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