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6 Kläm ut 4 droppar 
av provlösningen i 

kassettens provfönster 
(märkt S).

3 Placera provpinnen 
i den förfyllda 

extraktionstuben och rulla 
den minst 6 gånger samtidigt 
som den pressas mot insidan 
av tuben. Låt provpinnen stå 
kvar i tuben i 1 minut.

2 Placera den förfyllda 
extraktionstuben 

i arbetsstationen. Se till 
att den står stabilt och 
når ned till botten på 
arbetsstationen. Dra av foliet 
på extraktionstuben. 

4 Lyft ur provpinnen 
samtidigt som tuben 

pressas ihop flera gånger för 
att få ut så mycket prov som 
möjligt från provpinnen. Ta 
bort och släng provpinnen.

7 Läs av provresultatet 
efter 15 minuter. Läs ej 

av resultat efter 20 minuter.

Kort bruksbeskrivning
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5 Placera munstycket på 
tuben.

Vänta i

1 min.

1 Provet tas i nasofarynx ELLER näsborrar (nasalt). 
Nasofarynx: För in provpinnen horisontellt i näsborren för 

att nå bakre nasofarynx. När pinnen nått bakre nasofarynx, 
rotera den flera gånger och dra sedan ut den. 
Näshåla (nasal): För in provpinnen 2-4 cm i ena näsborren, tills 
motstånd möts. Rulla provpinnen 5 gånger längs mukosan på 
insidan av näsborren. Med samma provpinne, upprepa i andra 
näsborren. Dra ut pinnen.

Läs instruktionerna innan provtagning.
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Att tänka på
• Återplacera inte provtagningspinnen i för-

packningsmaterialet för transport eller  
förvaring.

• Provet kan tas utomhus men allt provtagnings-
material ska vara rumstempererat före    
provtaging (15-30°C).

• Prover ska analyseras så snart som möjligt efter 
provtagning. Om detta ej är möjligt ska  
pinnen placeras i ett oanvänt transportrör och 
väl förslutet märkas med personuppgifter.  
Provet kan då förvaras i 15-30°C i upp till en 
timme eller 3 timmar i 2-8°C efter provtagning.

Tolkning av resultat

Biosynex  
COVID-19 Ag BSS Snabbtest

Kostnadseffektiv och 
snabb detektion av 
SARS-2 antigen från  
nasofarynx eller nasala prover

Snabbt och effektivt
• Resultat inom 15 minuter 

Utmärkt prestanda 
• Nasofarynxprov–relativ känslighet på 96%  

och specificitet på 100%
• Nasalt prov–relativ känslighet på 97%  

och specificitet på 100%

Användarvänlighet
• Endast några få steg från provtagning till  

resultat
• Allt material ingår i förpackningen inklusive 

provpinnar
• Förvaring i rumstemperatur (2-30°C)

Endast för professionell in vitro diagnostikanvändning.

Negativt resultat 
Endast ett streck på kontrollen (C) 
innebär ett negativt resultat.

Positivt resultat
Ett streck på kontrollen (C) och 
ett streck på testet (T) innebär 
ett positivt resultat.

Ogiltigt resultat
Syns inte strecket på kontrollen (C) 
är resultatet ogiltigt. Anledningar
till ett ogiltigt resultat kan vara att
instruktionen inte följts till fullo
eller att testet nått sitt
utgångsdatum.


