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Hurtige resultater på 15 minutter ㅣ Nasal Test

MERE OM TESTEN

OPBEVARING OG STABILITET AF KITTET

COVID-19 INFORMATION

Opbevar kittet ved 2-30°C / 36-86°F uden direkte sollys. Kitkomponenterne er stabile indtil
udløbsdatoen, der er trykt på den ydre æske. Kittet må ikke fryses.

Q COVID-19 Ag Hjemmetest

SELVDIAGNOSTISK TEST

* Positive resultater skal tages i betragtning i kombination med den kliniske anamnese og
andre tilgængelige data.
* Selvom kontrollinjen er svag, eller testlinjen ikke er ensartet, skal testen betragtes som udført
korrekt, og testresultatet skal tolkes som et positivt resultat.

COVID-19 Antigen Test
Brugsanvisning

Produktnavn: STANDARD™ Q COVID-19 Ag Hjemmetest
Modelnavn: STANDARD™ Q COVID-19 Ag Hjemmetest (Q-NCOV-03G)
Tilsigtet anvendelse: STANDARD™ Q COVID-19 Ag Hjemmetest er en
hurtig kromatografisk immunanalyse til kvalitativ påvisning af SARS-CoV-2
nukleokapsidantigen tilstedeværelse i menneskelig nasal prøve. Denne test giver
kun et indledende screeningtestresultat. Resultatet af denne test bør ikke være det
eneste grundlag for diagnosen; bekræftende test er påkrævet.
Hvis det er vanskeligt for den enkelte at indsamle prøven korrekt i henhold til
brugsanvisningen som eksemplet nedenfor, bør indsamling udføres af en person,
der er i stand til at udføre testene korrekt.
Fx)
1.Hvis testers alder er under 16 år
2.Hvis testers alder er 65 år eller derover
3.Hvis testeren har fysiske vanskeligheder eller handicap

[Hvornår skal dette kit bruges]

Brug det
• Hvis du vil diagnosticere en aktuel COVID-19-infektion.
• Hvis du er bekymret for, om du er inficeret med COVID-19.
Brug ikke
• Hvis du ikke kan indsamle prøven på den anbefalede måde.
• Hvis du er tilbøjelig til at få næseblod.

FORHOLDSREGLER VED ANVENDELSE

1. Dette produkt skal anvendes til in vitro-diagnose.
2. COVID-19 selvdiagnosticeringstest er nyt medicinsk udstyr til coronavirus-antigen diagnostik
via næsen.
3. Da SARS-CoV-2 antigen hurtig test er en screening test, anbefales det at udføre testen med
jævne mellemrum.
4. Læs brugsvejledningen inden testning, og følg testproceduren.
5. Dette produkt er blevet klinisk evalueret på patienter med COVID-19 symptomer og ikke
asymptomatiske patienter.
6. Efter test skal du vaske eller desinficere dine hænder grundigt med sæbe og rindende vand.

■ Forbehold for gennemgang af resultater

1. Det er ikke muligt at diagnosticere SARS-CoV-2-infektion nøjagtigt kun med resultatet af dette
produkt. Lægen skal træffe den endelige beslutning ved at overveje kliniske symptomer,
grundig undersøgelse og bekræftelsestest med et godkendt RT-PCR-produkt (undtagen
nødscreening).
2. Hvis koncentrationen af SARS-CoV-2-antigen i prøven er mindre end testens detektionsgrænse,
eller hvis den opsamles eller transporteres forkert, kan der forekomme et falsk negativt
resultat. Derfor kan muligheden for SARS-CoV-2-infektion ikke elimineres med et negativt
resultat.
3. Denne linje er den samme som punkt 6 og skal slettes! Dette produkt kontrollerer kun
tilstedeværelsen af SARS-CoV-2-antigen, og der er ingen sammenhæng mellem testlinjens
styrke og koncentrationen af SARS-CoV-2-antigen.
4. Hvis der er en mutation i bindingsområdet for det monoklonale antistof indehold i dette
produkt, kan følsomheden reduceres.
5. Dette produkt kan ikke skelne mellem SARS-CoV og SARS-CoV-2 antigener.
6. Dette produkt kontrollerer kun tilstedeværelsen af SARS-CoV-2-antigen, og der er ingen
sammenhæng mellem styrken (eller den målte værdi) af testlinjen og koncentrationen af SARSCoV-2 antigen.
7. Prøve indsamlet 6 dage efter symptomdebut kan have falske negative resultater.

EFTER TESTEN

Efter testen skal du følge opfølgningsinstruktionerne nedenfor.

FORKLARING OG OVERSIGT

■ Positivt COVID-19 Resultat

Hvis du har et positivt resultat, er det meget sandsynligt, at du har COVID-19.

■ Introduktion

Coronavirus er et positivt polariseret enkeltstrenget RNA-virus med en størrelse på ca. 80 til
120nm i diameter. Dets genetiske materiale er det største af all RNA-vira og er et vigtigt patogen
for mange husdyr, kæledyr og sygdomme hos mennesker. Det kan forårsage en række akutte
og kroniske sygdomme. Almindelige tegn hos en person, der er smittet med coronavirus,
omfatter respiratoriske symptomer, feber, hoste, åndenød og dyspnø. I mere alvorlige tilfælde
kan infektionen forårsage lungebetændelse, svært akut respiratorisk syndrom, nyresvigt og
endda død. “2019-nCoV” blev opdaget på grund af et lungebetændelsestilfælde i Wuhan i
2019 og den 12. januar 2020 bekræftede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) at det kan
forårsage sygdomme såsom akut respiratorisk syndrom (SARS).

■ Testprincip

STANDARD Q COVID-19 Ag hjemmetest har to præcoatede linjer, “C” kontrollinje, “T” tekstlinje på
overfladen af nitrocellulosemembranen. Hverken kontrollinjen eller tekstlinjen i resultatruden
er synlige, før der påføres prøver. Testlinjeområdet er beklædt med musemonoklonalt antiSARS-CoV-2-antistof, og kontrollinjeområdet er beklædt med musemonoklonalt anti-kylling IgYantistof. Musemonoklonalt anti-SARS-CoV-2-antistof konjugeret med farvepartikler anvendes
som detektorer til SARS-CoV-2-antigenenhed. Under testen interagerer SARS-CoV-2-antigenet
i prøven med monokloalt anti-SARS-CoV-2-antistof konjugeret med farvepartikler, hvilket
danner et antigen-antistoffarvepartikel kompleks. Dettte kompleks migrerer på membranen
via kapilær virkning indtil testlinjen, hvor den bliver fanget af det musemonoklonale anti-SARSCoV-2-antistof. En farvet tekstlinje vil være synlig i resultatruden, hvis SARS-CoV-2 antigener
er til stede i prøven. Intensiteten af den farvede testlinje vil variere afhængigt af mængden
af SARS-CoV-2-antigen, der er til stede i prøven. Hvis SARS-CoV-2-antigener ikke er til stedet
i prøven, vises der ingen farve i testlinjen. Kontrollinjen bruges til procedurekontrol og skal
altid komme til syne hvis testproceduren udføres korrekt, og testreagenserne i kontrollinjen
fungerer.

[Hvad skal du gøre?]
1. Du skal selvisolere dig for at undgå at sprede virus til andre. Der er en meget lille chance for, at
denne test kan give et positivt resultat, der er forkert (et falsk positivt resultat).
2. Kontakt egen læge så hurtigt som muligt. Denne vil arbejde sammen med dig for at finde ud
af, hvordan du bedst kan passe på dig selv baseret på testresultaterne og herudover afdække
andre faktorer i din sygehistorie, dine symptomer, mulige eksponeringer og geografisk
placering af steder, du for nylig er rejst til.

■ Negativt COVID-19 Resultat

Et negativt testresultat betyder, at SARS-CoV-2-antigenet, der forårsager COVID-19, ikke blev
fundet i din prøve. Er prøven indsamlet mens du har symptomer, betyder det normalt at COVID-19
ikke forårsagede din nylige sygdom.
[Hvad skal du gøre?]
Kontakt egen læge, hvis du udvikler symptomer, symptomer vedvarer eller bliver mere alvorlige.
Det er muligt for denne test at give et negativt resultat, der er forkert (falsk negativt) hos nogle
mennesker med COVID-19. Det betyder, at du muligvis stadig kan have COVID-19, selvom testen er
negativ. Hvis dette er tilfældet, overvejer din læge testresultatet sammen med alle andre aspekter
af din sygehistorie (såsom symptomer, sygdomsvarighed, mulig eksponering og geografisk
placering af steder, du for nylig er rejst til) for at beslutte, hvordan du skal forholde dig. Det er
vigtigt, at du samarbejder med din læge for at forstå de næste skridt, du skal tage.

■ Ugyldigt Resultat

Et ugyldigt testresultat betyder, at din test har haft en af fejlene som er listet nedenunder.
[Årsagen til at fejlen opstod]
• Når man tester uden korrekt forståelse af, hvordan man bruger det
• Når der anvendes utilstrækkelig eller overdreven prøve
• Når brugeren kontrollerer resultatet efter forkert aflæsningstid

INDHOLD

Testenhed, opløsningsrør og dysehætte, steril podepind, brugsanvisning og hurtigreferenceinstruktion

[Hvad skal du gøre?]
Når din test har haft en fejl, skal du prøve igen med en ny test eller konsultere en læge. Indtil du
bekræfter det nye testresultat, skal du selvisolere derhjemme.

BRUGSANVISNING

BORTSKAFFELSE

■ Prøveindsamling

[Nasal podepind]
1. Åbn forseglingen på opløsningsrøret, og sæt opløsningsrøret på stativet.
2. Åbn posen med den sterile podepind.
3. Vip hovedet 70 grader tilbage.
4. Mens du roterer podepinden, skal du indsætte den mindre end en tomme (ca. 2-4cm) i
næseboret parallelt med ganen indtil modstand er mødt ved muslingeben.
5. Drej podepinden 10 gange mod næsevæggen.
6. Gentag i andet næsebor med den samme podepind.

■ Forberedelse

7. Læs omhyggeligt vejledningen til brug af STANDARD Q COVID-19 Ag Hjemmetest
8. Kontrollér udløbsdatoen bag på folieposen. Kittet må ikke anvendes,hvis udløbsdatoen er
overskredet.
9. Kontrollér testanordningen og tørremiddelpakken i folieposen.

■ Testprocedure

1. Indsæt podepinden i opløsningsrøret. Mens du klemmer opløsningsrøret, omrøres
podepinden mere end 10 gange.
2. Fjern podepinden, mens du klemmer siderne af røret for at trække væsken ud af podepinden.
3. Tryk dysehætten tæt på røret.
4. Påfør 4 dråber ekstraheret prøve i testenhedens prøvebrønd.
5. Aflæs testresultatet efter 15 minutter.

6. Kasser brugte testkomponenter i affaldspose med alm. affald.

TOLKNING AF TESTRESULTATER
Eksempel
C

T

C

T

Negativ

Hvad er COVID-19?
COVID-19 er forårsaget af SARS-CoV-2-virus, som er en ny virus hos mennesker, der forårsager en
smitsom luftvejssygdom. COVID-19 kan være en mild til svær sygdom, selvom nogle mennesker
inficeret med COVID-19 overhovedet ikke har nogen symptomer. Alvorlige resultater af COVID-19
kan omfatte hospitalsindlæggelse eller endda død. Ældre voksne og mennesker i alle aldre
med underliggende medicinske tilstande har en højere risiko for alvorligt sygdomsforløb med
COVID-19. En komplet liste over symptomer på COVID-19 kan findes her: https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html COVID-19 er smitsom og kan spredes,
selv før en person viser symptomer på at være syg (fx feber, hoste, åndedrætsbesvær). Nogle
mennesker kan testes positive for COVID-19, men ikke have symptomer på infektion. Disse
mennesker betragtes asymptomatiske, men kan stadig være i stand til at overføre infektion til
andre. Undersøgelser har antydet, at asymptomatisk infektion kan være almindelig.
Hvad er de mest almindelige symptomer på COVID-19?
Symptomer kan forekomme 2-14 dage efter eksponering og kan omfatte feber, hoste, åndenød,
træthed, muskel-/ledsmerter, hovedpine, tab af smags-/lugtesans, halssmerter, løbende næse,
kvalme, opkastning og diarré. Det er muligt for en inficeret person overhovedet ikke at opleve
symptomer.
Hvordan spreder virus sig?
Det antages, at det virus, der forårsager COVID-19, hovedsageligt spredes fra person til person,
og hovedsageligt gennem åndedrætsdråber, der produceres, når en inficeret hoster eller nyser.
Disse dråber kan lande i munden eller næsen på mennesker, der er i nærheden eller muligvis
indåndes i lungerne. Disse åndedrætsdråber indeholder viruspartikler, som også kan overleve på
overflader i flere timer. Dette er en anden vigtig kilde til spredning af COVID-19, når folk berører
disse inficerede overflader og derefter rører ved deres ansigter (mund, næse, øjne). Spredning er
mere sandsynligt, når folk er i tæt kontakt med hinanden (inden for ca. 2 meter). COVID-19 ser
ud til at sprede sig let i samfundet i mange berørte geografiske områder. Spredning i samfundet
betyder, at folk er blevet inficeret med virus i et område, og herunder nogle, der ikke er sikre på,
hvordan eller hvor de er blevet smittet.
Jeg er blevet testet positiv for COVID-19. Hvornår kan jeg være sammen med andre igen?
Hvis du ikke har nogen symptomer på testtidspunktet og fortsat ikke har nogen symptomer:
• Efter selvisolering i 10 dage siden dit positive testresultat.
Hvis du har symptomer på testtidspunktet eller udvikler symptomer:
–Efter selvisolering i mindst 10 dage siden symptomerne først dukkede op og;
- Mindst 24 timer uden feber (uden feberreducerende medicin) og;
- Andre symptomer på COVID-19 er forbedret (eksklusive tab af smag og lugt, som kan vare i uger
eller måneder efter bedring) For de mest aktuelle oplysninger om CDC-anbefalinger vedrørende
selvisolering, besøg (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are sick/isolation.html)
Hvad kan jeg gøre for at forblive sund under COVID-19-pandemien?
For at beskytte dine venner, familie, samfund og dig selv skal du følge denne hygiejnepraksis for
at hjælpe med at stoppe spredningen af infektioner.
• Rengør og vask hænderne ofte med sæbe og vand eller en alkoholbaseret håndrensemiddel.
• Rengør alle ofte berørte overflader dagligt med husholdningsdesinfektionsmidler.
• Brug mundbind hvis du skal være i nærheden af andre mennesker på offentlige steder, i tæt
kontakt med mennesker udenfor din husstand, eller hvor social afstand på 2 meter er vanskelig
at vedligeholde.
• Nys eller host i albuen eller i et lommetørklæde. Kasser lommetørklædet efter brug og vask
dine hænder.
• Undgå tæt kontakt med mennesker, der er syge. Dette er især vigtigt, hvis du er i
højrisikogruppen.
• Hvis du bliver syg, skal du undgå andre husstandsmedlemmer, hvor det er muligt - isoler dig i dit
eget værelse og undgå at dele badeværelser og personlige genstande såsom kopper, tallerkner
og bestik.
Hvis du udvikler et af advarselstegnene (se afsnittet Brugersikkerhed) for COVID-19, skal du søge
lægehjælp.
Advarselstegn inkluderer *:
• Problemer med at trække vejret
• Vedvarende smerter i brystet
• Ny forvirring, manglende evne til at vågne op eller holde sig vågen
• Blålige læber eller ansigt
Derudover, hvis du er i højrisikogruppen (se afsnittet Brugersikkerhed), eller hvis dine symptomer
vedvarer, forværres, eller hvis du er bekymret, skal du søge lægehjælp.
* Denne liste er ikke altomfattende. Se din sundhedspersonale for eventuelle andre symptomer,
der er alvorlige eller bekymrende.
For opdaterede oplysninger om COVID-19, besøg COVID-19 - Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.
dk/da/corona

Bortskaf alle prøver og materialer, der er brugt til at udføre testen. Laboratoriekemikalier og
biologisk farligt affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med alle lokale, statslige
og nationale regler.

BRUGERSIKKERHED

[Hvad har du behov for at vide?]
Ældre voksne og mennesker, der har alvorlige underliggende medicinske tilstande som hjerteeller lungesygdomme eller diabetes ser ud til at have større risiko for at udvikle mere alvorlige
komplikationer fra COVID-19 sygdom.
[Højrisiko grupper]
• Mennesker i alderen 65 år og derover
• Mennesker på plejehjem eller i langtidspleje
• Mennesker i alle aldre med underliggende medicinske tilstande, især hvis de ikke er
kontrolleret godt nok:
- Kræft
- Kronisk obstruktiv lungesygdom
- Kronisk nyresygdom
- Nedsat immunforsvar, fx efter organtransplantation
- Fedme (BMI> 30)
- Alvorlige hjertesygdomme såsom hjertesvigt, koronararteriesygdom, kardiomyopatier
- Seglcelle sygdom
- Type II DM
- Immunkompromitteret Bør sleetes, står ovenover
- Astma (Moderat-svær)
- Cerebrovaskulær sygdom (påvirkning af hjernens blodkar)
- Cystisk fibrose
- Højt blodtryk
- Nedsat immunforsvar, fx som følge af blod eller knoglemarv transplantationer,
immundefekt, HIV, brug af kortikosteroider, brug af andet medicin der svækker
immunforsvaret
- Neurologiske tilstande såsom demens
- Leversygdom
- Graviditet
- Lungefibrose
- Rygning
- Thalassæmi
- Type I Diabetes
[Hvornår skal man søge lægehjælp?]
Advarselstegn ved COVID-i9 . Hvis du er i højrisikogruppe og udviser nogle af disse tegn, skal du
straks søge lægehjælp:
- Problemer med at trække vejret
- Vedvarende smerter eller tryk i brystet
- Nyopstået forvirring
- Manglende evne til at vågne op eller forblive vågen
- Blålige læber eller ansigt
* Dette er ikke en udtømmende symptomliste. Ring til din læge ved andre symptomer, der er
alvorlige eller vedrører dig.

Læs ikke testresultaterne efter 30 minutter. Det kan give falske resultater.

Resultater

1. Dette produkt indeholder små mængder af animalsk materiale.
2. Hvis du har spørgsmål om produktet, bedes du kontakte din lokale distributør.
3. Du kan også besøge www.sdbiosensor.com for produktdemonstrationer.

Tolkning af resultater
Negativt resultat: Et farvet bånd vises kun ved kontrollinjen
på resultatruden.

Ring til 112 eller ring videre til dit lokale beredskab:
Giv operatøren besked om, at du søger pleje for en person, der har eller måske har COVID-19.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad er de kendte og potentielle risici og fordele ved denne test?
Positiv
C

Gentest

Referencenummer

T

C

T

C

T

Positivt resultat: Farvede bånd vises både ved kontrollinjen
og testlinjen på resultatruden.

Gentest: Hvis kontrollinjen ikke vises op på resultatruden,
er det et ugyldigt resultat. Gentag testen med en ny prøve
og en ny enhed.

In vitro-diagnostik

Se brugsanvisningen

Tilstrækkeligt indhold til
<n> tests

Forsigtig

Potentielle risici inkluderer:
• Muligt ubehag under prøvetagning.
• Mulige forkerte testresultater (se afsnittet Resultater).
-Potentielle fordele inkluderer:
Resultaterne sammenholdt med andre oplysninger kan hjælpe din læge med at give
anbefalinger om din behandling.
-Resultaterne af denne test kan hjælpe med at begrænse spredningen af COVID-19 til din familie
og andre i dit samfund.
-Du har mulighed for at afvise denne test.

SD Biosensor, Inc.

Produceret af
Hovedsæde : C-4th&5th, 16, Deogyeong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, 16690, REPUBLIC OF KOREA
Produktionssted : 74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongjusi, Chungcheongbuk-do, 28161, REPUBLIC OF KOREA

Distributør/Lokal Repræsentant for SD Biosensor :
Copenhagen Medical A/S, T: +45 61 40 44 49,
E: support@cphmed.com, W: cphmed.com

Note

Må ikke genanvendes

Angiver de temperaturbegrænsninger,
hvor transportpakken skal opbevares
og håndteres.

Anvendes før

Batchkode

Producent

Fremstillingsdato

Angiver, at du skal holde
produktet tørt

Undgå
direkte sollys

Må ikke anvendes,
hvis emballagen er beskadiget
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Tørremiddel

Gul : Gyldig
Grøn : Ugyldig

Grøn
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dråber

Påfør 4 dråber ekstraheret prøve i testenhedens
prøvebrønd.

x10

Indsæt podepinden i opløsningsrøret. Mens
du klemmer opløsningsrøret, omrøres podepinden
mere end 10 gange.

Åbn forseglingen på opløsningsrøret.
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Copenhagen Medical A/S, T: +45 61 40 44 49

Læs ikke testresultaterne efter 30 minutter. Det kan give falske resultater.

Læs
efter 15 min

Læs testresultatet efter 15 minutter.

Fjern podepinden, mens du klemmer på siden
af røret for at udtrække væske fra podepinden.
Tryk dysehætten ordentligt på røret.

Åbn posen med den sterile podepind
og hold podepinden.

I �lfælde af kontakt med din hud eller øjne, vask straks med rigelig vand.

For henvendelser, kontakt venligst support@cphmed.com, W: cphmend.com

Foliepose

xxxxxxxxxxxx
YYYY.MM.DD.
YYYY.MM.DD.
#Buffer Lot : xxxxxxxxxx

STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test

/ REF No.

/ LOT No.
/ MFG DATE
/ EXP DATE

/ Item

Kontroller udløbsdatoen bag folieposen.
Efter åbning af folieposen skal du kontollere
testenheden og tørremiddelpakken i folieposen.

TESTPROCEDURE

Venstre
næsebor

10x
gange

Indsæt den sterile podepind og rotere den i begge
næsebor. Den sterile podepind skal indsættes mindre
end en tomme (ca. 2-4cm) i næseboret parallelt med
ganen indtil modstand er mødt ved turbinater.

Vask dine hænder.

10x e
gang
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Kassér de anvendte testkomponenter.
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Brugsanvisning &
Hurtig Reference Instruktioner

TOLKNING AF TESTRESULTATER

Testenhed

TM

Studer Brugsanvisingen og Brugervejledningen grundigt inden du burger Hur�g Reference
Instruk�oner. De�e er ikke en komplet Brugsanvisning
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