COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit
Kotitesti
- Koronaa aiheuttavan viruksen havaitsemiseksi
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COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigeeni Pikatesti
•

Ilmoitetun laitoksen (notified body) hyväksymä CE merkitä kotikäyttöön
13.7. 2021
 SARS-CoV-2-viruksen antigeenin nopeaan havaitsemiseen nenän etuosan
sivelynäytteestä
 Myös oireettomien testaukseen

NOPEA (15 min)
HELPPO (96 % käyttäjistä pystyy tekemään ilman ohjausta)
KIVUTON (näyte nenän etuosasta)
LUOTETTAVA (korkea kliininen suorituskyky)
OTA
A YHTEYTTÄ::
Adesso
o Nutraceuticalss Oy
Untolantie 42
FI-20660 Littoinen
Merja Heponiemi
Puh. +358-40-705 7948
merja.heponiemi@adesso.fi
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Tuotetiedot
Suorituskyky
• Näyte: sivelynäyte sierainten etuosasta
• Tulos: 15 minuutissa
Herkkyys:

96.1%

Spesifisyys:

100.0%

Tarkkuus:

98.0%

• Käytettävyystutkimuksen tilastot:
o

96,5 % ei-ammattilaisista suoritti testin ilman apua

o

95,8 % tuloksista tulkittiin oikein

Testipaketit

1 Test / Paketti
Catalog No.: W-AgH-01

5 Testiä / Paketti
Catalog No.: W-AgH-05

20 Testiä / Paketti
Catalog No.: W-AgH-20

Testipaketin sisältö:

Testipaketin sisältö:

Testipaketin sisältö:

• 1 antigeenitestikasetti
(suljettu pussi)
• 1 antigeeniuute R1
• 1 näytepuikko
• 1 antigeenin uuttoputki
(pipetillä)
• Käyttöohje
• Putkenpidin laatikon
takaosassa

• 5 antigeenitestikasettia
(suljettu pussi/testi)
• 5 antigeeniuuteputkea
R1
• 5 näytepuikkoa
• 5 antigeenin
uuttoputkea (pipetillä)
• Käyttöohje
• Putkiteline

• 20 antigeenitesti-kasettia
(suljettu pussi/testi)
• 20 antigeeniuuteputkea
R1
• 20 näytepuikkoa
• 20 antigeenin
uuttoputkea (pipetillä)
• Käyttöohje
• Putkiteline

• Pussi biojätteelle

• Pussit biojätteille, 5 kpl

• Pussit biojätteille, 20 kpl
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Testin suoritus
Avaa R1-antigeeniuuteputki kiertämällä sen kärkeä.
Varoitus: Avatessasi suuntaa putki poispäin
kasvoistasi ja varo nesteen läikyttämistä.
Aseta R1-antigeeniputki ylösalaisin siten että uute
tippuu uuttoputkeen.
Varoitus: Vältä antigeeniputken koskettamista
uuttoputkeen.
Tunnistele vanupuikon pehmeä pää ja avaa
toisesta päästä. Irrota vanupuikko pakkauksesta
varovasti. Varoitus: Älä kosketa vanupuikon
pehmeää päätä käsilläsi.
Työnnä vanupuikon pehmeä pää varovasti
sieraimeen noin 1,5-2,0 cm:n syvyyteen.
Pyöritä vanupuikkoa hitaasti painaen varovasti
sieraimen sisäosaan vähintään 5 kertaa ja
yhteensä 15 sekunnin ajan. Toista tämä
näytteenotto toiselle sieraimelle samalla
vanupuikolla. Ota vanupuikko pois sieraimesta.
Varoitus: Tämä voi tuntua epämukavalta. Älä
työnnä vanupuikkoa syvemmälle, jos tunnet
voimakasta vastusta tai kipua.

Laita vanupuikko näytteineen uuttoputkeen.
Pyöritä vanupuikkoa nesteessä noin 10 sekuntia.

Paina vanupuikon pää putken seinämää vasten
irrottaaksesi näytteen vanupuikosta. Purista
vanupuikon päätä seinämään samalla kun otat
vanupuikon pois uuttoputkesta, jotta neste jää
putkeen.
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Asenna pipettipää uuttoputkeen.
.

Varoitus: Laita näytepuikko käytön
jälkeen biojäteputkeen.
Avaa testipussi ja ota testikasetti esiin.
Varoitus: Testi on käytettävä heti pussin
avaamisen jälkeen.

Lisää 2-3 tippaa näyteuutosta testikasetin
näytekuoppaan puristamalla varovasti uuttoputkea.
Varoitus: Vältä ilmakuplien muodostumista
näytekuoppaan (S).
15 min

Lue tulokset 15 min kuluttua. Vahva positiivinen
tulos on nähtävissä 15 minuutissa.
Negatiiviset tulokset on kuitenkin luettava 15
minuutin kuluttua, ja tulokset 25 minuutin jälkeen
eivät ole enää luotettavia.

Tulosten tulkinta
Positiivinen tulos (Positive): jos sekä C- että T-viiva
näkyvät (kuten kuvassa), koronavirusantigeeni on havaittu ja
tulos on positiivinen. Katso tarkkaan! T-viiva voi olla hyvin
heikko. Kaikki vaaleanpunaiset/violetit viivat, jotka
näkyvät tässä kohdassa, osoittavat positiivisen tuloksen.

Negatiivinen tulos (Negative): jos vain C-viiva näkyy, kuten
viereisessä kuvassa ja T-viiva on väritön,
koronavirusantigeenia ei ole havaittu ja tulos on negatiivinen.

Virheellinen tulos (Invalid): jos C-viivaa ei näy, tulos on
virheellinen riippumatta siitä, onko T-viiva värjäytynyt
(kuten viereisessä kuvassa näkyy), ja testi on toistettava.

