
1 Saliv test: Se till att INGENTING stoppats in i munnen 
under åtminstone 30 minuter före provtagning. Skölj 

munnen med vatten, spotta ut, för in provpinnen i munnen 
och dra den noggrant upp och ner efter kindens insida. Ta 
sedan ut den. 
Nasal test: För in provpinnen i ena näsborren på patienten.  
För in provpinnen upp till 2,5 cm från näsborrens öppning. 
Rulla provpinnen 5 gånger längs näsborrens insida  
för att säkerställa att både slem och celler blir uppsamlade.  
Ta ut pinnen och upprepa samma sak i andra näsborren.

5 Sätt noga på korken på 
provröret. Blanda väl 

genom att rotera eller vicka 
på nederdelen av röret.  

6 Håll provröret i en 
lodrät position, kläm 

på rörets väggar och tillsätt 
3 droppar av testvätskan i 
kassettens testbrunn, undvik 
bubblor vid tillsättandet.

2 Ta bort och kassera 
locket från provröret. 

Var noga med att undvika spill.
3 Placera provpinnen  

i provröret och  
för pinnen upp och ned  
i vätskan i minst 15 sekunder. 
Var noga med att undvika spill.

7 Läs av resultatet efter 
15 minuter. Läs inte av 

resultatet efter 20 minuter.

Kort bruksanvisning
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4 Lyft pinnen ur 
provröret under 

rotering samt kläm samtidigt 
på röret för att extrahera 
vätskan från provpinnen.

Var god läs instruktionerna innan du utför testet. 
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×3
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Försiktighetsåtgärder
• Låt kassett, prov och buffert uppnå rumstemperatur innan testning.
• Efter det att aluminiumförpackningen har brutits ska kassetten användas så snart som möjligt, inom en timme. Man ska inte äta, 

dricka (ej heller tugga tuggummi) eller röka/snusa i minst 30 minuter innan salivprovtet tas.
• Salivprover är stabila i rumstemperatur i 1 timme efter provtagning. Om tiden från provtagning till analys  

överskrider denna tid ska provet förvaras i -20°C eller lägre.
• Nasalt provmaterial som används inom 24 timmar kan förvaras i 4°C. Material som inte kan användas inom 24 timmar ska förvaras  

i -70°C eller lägre (om ej -70°C är tillgängligt, förvara tillfälligt i -20°C).
• För att undvika icke-specifika reaktioner orsakade av kontaminering eller bakterietillväxt, använd inte prover med bakterietillväxt, 

som inte har analyserats inom angiven tid eller har frusits och tinats i flera omgångar. 

Tolkning av resultat

GenSureTM COVID-19  
Antigen Rapid Test / Nasal & saliva

Kostnadseffektiv och snabb  
påvisning för SARS-CoV-2  
antigen från nasala eller saliva 
proverna

Utmärkt prestanda 
• Nasala prover jämförda med PCR; relativ  

sensitvitet: 96,86% och specificitet: 100%
• Salivprover jämförda med PCR; relativ  

sensitivitet: 96.73% och specificitet: 100%

Lått att utföra
• Kan användas både för nasala prover och saliv
• Bara några steg från prov till resultat
• All behövlig reagens finns med i förpackningen 

inklusive provpinnar
• Förvaring i rumstemperatur (4-30°C)

Endast för professionell in vitro diagnostikanvändning.

Negativt resultat 
Enbart kontroll linjen (C linje) har en röd färg. 
Detektionslinjen (T-linje) saknar röd färg. Detta 
innebär att det inte finns antigen för novel 
coronavirus (SARS-CoV-2) i provet eller att 
antigennivån för novel coronavirus (SARS-CoV-2) 
ligger under detektionsnivån för testet.

Positivt resultat
En röd linje framträder på kontroll linjen (C linje) 
och på detektionslinjen (T linje). Det indikerar 
närvaro av antigen för novel coronavirus (SARS-
CoV-2) ovanför detektionsgränsen för testet  
i provet.

Ogiltigt resultat
Ingen röd linje framträder på kontroll linjen 
(C-linje) indikerar ogiltigt resultat. Detta kan bero 
på felaktigt handhavande eller att kassetten är 
ogiltig. Testet tas om.


