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1 För in odlingspinnen in i 
näsan hela vägen bak till 

nasofarynx. Rotera pinnen 
flera gånger och dra sedan 
odlingspinnen rätt ut. 

6 Tillsätt 4 droppar av 
provet till provbrunnen 

(S) genom att trycka på
extraktionsröret.

3 Placera odlingspinnen 
i extraktionsröret med 

buffert och snurra runt 
pinnen minst 6 gånger och 
kläm på röret samtidigt. Låt 
pinnen stå i röret under 1 
minut. 

2 Tillsätt 0,3 ml 
(10 droppar) av 

provextraktionsbuffert i 
extraktionsröret.

4 Lyft upp pinnen från 
extraktionsröret och 

kläm samtidigt röret för att 
pressa vätskan ur pinnen. 
Kassera pinnen enligt lokala 
anvisningar.

7 Läs av resultatet efter 
15 minuter. Läs inte av 

resultatet efter 20 minuter.

Kort bruksanvisning

Biosynex  
COVID-19 Ag BSS Snabbtest

www.aidian.se

Var god läs 
instruktionerna 
innan du utför 
testet. 

5 Sätt på korken på 
extraktionsröret.

Vänta i

1 min.
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Försiktighetsåtgärder
• Återför inte nasofarynxpinnen till originalför-

packningen för transport eller förvaring
• Låt testkassetten, prov och buffert uppnå

rumstemperatur (15–30 grader) innan testning.

Tolkning av resultat

Biosynex  
COVID-19 Ag BSS Snabbtest

Kostnadseffektiv och snabb  
påvisning för SARS-2 antigen 
från nasofarynxprov

Snabbt
• Resultat inom 15 minuter

Utmärkt prestanda 
• Jämfört med PCR relativ sensitivitet 96 % och

specificiteten 100 %

Lått att utföra
• Bara några steg från prov till resultat
• All behövlig reagens finns med i förpackningen

inklusive provpinnar
• Förvaring i rumstemperatur (2–30 grader)

Endast för professionell in vitro diagnostikanvändning

Negativt resultat 
En linje framträder i kontrollregionen (C). 
Ingen linje i testregionen (T) som indikerar ett 
negativt resultat. 

Positivt resultat
Två linjer framträder. En linje i 
kontrollregionen (C) och en linje i 
testregionen (T) som indikerar ett positivt 
resultat. 

Ogiltigt resultat
Om ingen kontroll linje (C) framträder efter 
utfört test, är testresultatet ogiltigt. Möjlig orsak 
kan vara att man inte har följt instruktionerna 
och testet har ej utförts korrekt eller att testet 
har passerat utgångsdatum. Rekommenderas 
att ta ett nytt test. 


