Testkomplekt

Antigeeni kiirtest enesetestimiseks
ninasõõrme eesosa proovist.

Test tuvastab, kas oled nakatunud
kooroonaviirusesse. Positiivne
tulemus viitab nakkusohtlikkusele.

Kasutusjuhend
enesetestimiseks.
Enne testimist
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Pese või desinfitseeri
käed. Kuivata
korralikult.



Proovi
süvend

Testialus – 1 tk

Eeltäidetud puhver
lahuse katsuti koos
tilgutiotsikuga – 1 tk
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Testi tegemine
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Loe läbi kasutusjuhend.

Testi tegemine

Sisesta vatipulk
katsutisse 30
sekundiks.



Eemalda katsutilt fooliumkate.
Aseta katsuti testkomplekti karbil
asuvasse avausse (hoidikusse).



Keeruta vatipulka
lahuses. Hõõru
vatiotsa vastu katsuti
seina, samal ajal suru
katsuti külgi kokku.

Võta pakendist välja vatipulk.
Ära puutu vatiotsikut!





Pigista vatiots läbi katsuti
korralikult kuivaks.
Eemalda katsutist
vatipulk.

Suru 5 korda
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Kinnita katsutile
tilgutiotsik.
Raputa katsutit
ettevaatlikult või
koputa selle põhjale.



Testproovi võtmine

Sisesta vatipulk ninasõõrmesse KUNI 2,5 cm
sügavusele.
Hõõru vatiotsikut vastu nina sisepinda samal
ajal seda 5 korda ümber oma telje keerates.
Korda sama teises ninasõõrmes. Eemalda
vatipulk ninaõõnsusest.







Jäätmekott – 1 tk

Ava testialuse pakend ja aseta alus puhtale tasasele pinnale.
Võta pakendist välja katsuti ja eemalda fooliumkate.

Nuuska nina.


Kasutusjuhend

Testi tulemus

Testialuse testribale ilmub
värvilne joon või värvilsed
jooned.
Vaata testi tulemust 15-30
minuti pärast.
Pärast 30 minuti möödumist
testi tulemust mitte arvestada.

Suru katsuti külgi kokku
ja tilguta 4 tilka testialuse
proovisüvendisse.



Fikseeri kellaaeg.
Kasutatud vahendid
kogu kotikesse ja
viska ära.

Edasimüüja:
Selfdiagnostics OÜ
info@selfdiagnostics.com
tel: 524 0627

Õppevideo



Ühekordselt kastutatav vatipulk – 1 tk

Tulemuse
süvend

Testi tulemuse tõlgendamine



Ilmub ainult kontrolljoon (C) ja testjoont (T) ei ilmu. See tähendab, et SARSCoV-2 antigeeni ei tuvastatud. Testi negatiivne tulemus näitab, et tõenäoliselt
teil praegu COVID-19 haigust ei ole. Teiste inimestega kokkupuutumisel jätkake
kõigi kehtivate eeskirjade ja kaitsemeetmete järgimist. Ka negatiivse testi
korral on võimalik, et olete nakatunud. Kahtluse korral korrake testi 1-2 päeva
möödumisel, kuna koroonaviirust ei saa nakkuse kõigis staadiumites täpselt
tuvastada.



Ilmuvad nii kontrolljoon (C) kui ka testjoon (T). See tähendab, et tuvastati SARSCoV-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 kohe 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.
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