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COVID-19 antigeeni kiirtest
KASUTUSJUHEND

TESTKOMPLEKT
Testkomplekti kuulub:
testkassett
ühekordselt kasutatav vatitampoon
puhverlahuse katsuti (anum)

Test on mõeldud professionaalseks kasutamiseks
meditsiinitöötaja või selleks väljaõppe saanud
isiku poolt.

• COVID-19 (SARS-CoV-2 viiruse) antigeeni
kiirtesti karp sisaldab 25 testkomplekti.
• Karbis on lisaks kaks kontrolltampooni:
negatiivne ja positiivne, millega vajadusel
kontrollitakse testkasseti toimivust.

ENNE TESTIMIST:
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enne kasutamist hoia testkomplekti toatemperatuuril 15-30⁰ C;
veendu, et testkomplekti pakend on terve;
kontrolli testi aegumiskuupäeva;
loe eelnevalt pakendi infolehte;
pese ja desinfitseeri käed;
kasuta isikukaitsevahendeid;
testi kuni 1 tunni jooksul pärast testproovi võtmist;
nuuska nina!

PÄRAST TESTIMIST:
y käitle isikukaitsevahendeid ja jäätmeid kui olmeprügi;
y pese käed!

KASUTUSJUHEND:
• Enne testimist võta lähedusse prügikast jäätmete jaoks. Ava testkasseti pakend,
aseta tasasele ja puhtale pinnale.
• Kui testitakse mitut isikut korraga, märgistada iga puhverlahuse katsuti ja
testkassett vastava isiku initsiaalidega ning fikseerida proovivõtmise kellaaeg.
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Keeruta
ca 30
sekundit

Sisesta vatitampoon ettevaatlikult
1 - 2,5 cm sügavusele ninasõõrme
esiosasse. Piisava koguse proovi
tagamiseks keeruta tampooni 5
korda vastu ninasõõrme limaskesta. Korda sama teises ninasõõrmes.
Eemalda tampoon ninaõõnsusest.

Keera lahti katsuti sinine kork
katsutit pigistamata. Hoia katsutit püstises asendis, et puhverlahus välja ei valguks. Võta
vatitampoon pakendist valja.
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Sisesta vatitampoon
katsutisse ja keeruta
seda puhverlahuses
vähemalt 30 sekundit.
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Pööra
vähemalt 5
korda samal
ajal pigista
katsutit

Keeruta vatitampooni katsutis 5 korda
katsuti külgi kokku surudes. Väldi vedeliku
välja pritsimist. Vatitampoonilt testproovi
kätte saamiseks suru katsuti külgi kokku, et
proovimaterjal puhverlahusesse valguks.
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Sulge katsuti sinine
kork. Puhverlahuse
segunemiseks loksuta
katsutit õrnalt.

Võta vatitampoon
katsutist välja.
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15-30 min

4 testproovi
tilka

Ava katsuti läbipaistev kork,
pööra katsuti ümber, hoia
püstises asendis nii, et
tilguti oleks suunatud
allapoole.

Suru katsuti küljed õrnalt
kokku ning tilguta 4 tilka
lahust testkasseti süvendisse.

Oota kuni ilmu(b)vad
värvili(ne)sed joon(ed). Testi
tulemusi loe 15-30 minuti
jooksul. Testi tulemused on
kehtetud pärast 30 minuti
möödumist.

TESTI TULEMUSTE TÕLGENDAMINE
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NEGATIIVNE: kontrollalale
(C) ilmub üks värviline joon.
Testjoone alas (T) ei ole
nähtavat värvilist joont.
SARS-CoV-2 antigeeni
ei tuvastatud. Jätka
toimetusi!

POSITIIVNE: nähtavad
on kaks värvilist joont.
Üks joon kontrollalas
(C) ja teine joon
testjoone alas (T). See
tähendab, et tuvastati
SARS-CoV-2 antigeen.
Testjoone (T) värvi
tugevus võib olla erinev.
Positiivseks tuleb lugeda
mis tahes värvivarjund
testjoone alas (T). Võta
ühendust perearstiga või
Terviseametiga.
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KEHTETU: kontrolljoont
ei ilmu. Kontrolljoone
mitteilmumise kõige
tõenäolisemad põhjused
on proovi ebapiisav kogus
või tegutsemine. Lugege
hoolikalt kasutusjuhendit
ja korrake testi uue
testkomplektiga.

