
5 Sätt noga fast korken 
på extraktionsröret. 6 Håll extraktionsröret 

i en upprätt position, 
tryck ut 3 droppar 
ner i provbrunnen på 
testkassetten. Se till att 
undvika luftbubblor när du 
trycker ut vätskan.

7 Läs resultatet efter 15 
minuter. Efter mer än 

20 minuter kan resultat bli 
ogiltigt.
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Var god läs instruktionerna innan du utför testet.

3 Placera provpinnen  
i extraktionsröret.  

Vrid provpinnen i  
10-15 sekunder, samtidigt 
som du trycker den mot 
extraktionsrörets vägg.  
Tryck ihop extraktionsröret 
med fingrarna under tiden 
du roterar provpinnen.

2 Ta bort folieskyddet 
från extraktionsröret 

med buffert. Se till att inte 
spilla ut vätskan.

1 För försiktigt in 
provpinnen i ena 

näsborren, ca 2 cm in 
(tills motstånd uppstår 
vid turbinaterna). Vrid 
provpinnen 5-10 gånger  
mot näsväggen. Upprepa 
samma förfarande med 
samma provpinne i den 
andra näsborren.

4 Tryck ihop 
extraktionsröret med 

fingrarna och avlägsna så 
mycket av lösningen som 
möjligt från provpinnen 
samtidigt som du drar ut 
provpinnen.  

×3

15-20

10–15 s.×5–10
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Försiktighetsåtgärder
• Låt testkassetten, provet och bufferten nå rumstemperatur innan du utför testet.
• Efter att ha öppnat aluminiumfoliepåsen ska testkassetten användas så snart som möjligt, inom 1 timme.
 
Provförvaring
• Om omedelbar testning med provpinnen inte är möjlig, kan provpinnen förvaras i sterilt plaströr vid 2–8 °C upp till 24 timmar.
• Extraherad provlösning är stabil i 2 timmar vid rumstemperatur eller 24 timmar vid 2–8 °C.

Tolkning av resultat Kostnadseffektiv och snabb   
påvisning för SARS-CoV-2   
antigen från nasala prover

Utmärkt prestanda 
• Nasalt prov i jämförelse med PCR,  

sensitivitet 93,5% och specificitet 99.3%

Lätt att utföra
• Nasalprov
• Endast ett fåtal steg från provinsamling  

till resultat
• All nödvändig reagens tillhandahålls  

i förpackningen, inklusive provpinne
• Förvaring i rumstemperatur (2–30°C)

Endast för professionell in vitro diagnostik.

Negativt resultat 
En röd linje framträder endast i kontrollområdet 
(C), men inte i testområdet (T). Det betyder att det 
inte finns något påvisat coronavirus (SARS-CoV-2) 
i provet eller att antigennivån av coronavisuset 
(SARS-CoV-2) är under detektionsgränsen. 

Positivt resultat
Om det framträder två färglinjer – en röd linje  
i kontrollområdet (C) och en i testområdet (T) –  
är testresultatet giltigt och positivt. Resultatet ska 
anses vara positivt, oavsett hur svag färglinjen är i 
testområdet (T).

Ogiltigt resultat
Ingen röd linje framträder i kontrollområdet (C).
Testresultatet är ogiltigt. Det kan bero på felaktig 
användning eller så är testkassetten ogiltig.  
Gör om testet med en ny testkassett.
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