Hurtig COVID-19 Antigen Selvtest
PROSEDYREKORT

VIKTIG
Denne testen kan brukes i løpet av de første ti dagene som
symptomer vises for COVID-19.
Denne testen er godkjent for bruk hjemme av personer over 12 år.
Nesepinneprøver fra personer under 12 år eller over 70 år bør
samles inn av eller under tilsyn av voksne.
Testen tar omtrent 5 minutter å sette opp, og testresultatene må
leses etter 15 minutter.
Det er viktig at du følger instruksjonene nøye for å oppnå
riktig resultat.
Testenheten og bufferløsningen må være ved romtemperatur
(15-30 °C) før du starter testen.
Vask eller desinfiser hendene før og etter testen.
Ta nødvendige sikkerhetstiltak ved testing av andre personer
(f.eks. ansiktsmaske, hansker).

Hvis du har spørsmål om bruk av testen eller lesing av
resultatene, kan du ringe kundeservice.
Tlf: 00 866 982 3818 (Grønt nummer)
www.healgen.com

KOM I GANG
(GCCOV-502a-H1/H2/H3/H5)
Pakkens innhold:

NØDVENDIGE HJELPEMIDLER SOM IKKE MEDFØLGER

1/2/3/5 Test kassett
1/2/3/5 Steril vattpinne
1/2/3/5 Ekstraksjonsrør med ekstraksjonsbuffer og kork
1 Bruksanvisning
1 Prosedyrekort
Klokke/stoppeklokke, tidtaker og pose til avfall.

TESTPROSEDYRE

Trinn 11.
Skyv spissen som følger med
i settet inn i røret, og sørg for
at den sitter godt fast.

Trinn 5.
Fjern vattpinnen og sett den
inn i det andre neseboret.
Gjenta trinn 3 og 4.

Trinn 1.
Sett røret inn i arbeidsstasjonen. Fjern korken fra toppen av røret.

Trinn 4.
Rull vattpinnen minst 5 ganger
mot innsiden av neseboret.
Sørg for god kontakt mellom
vattpinnen og neseboret.

Trinn 10.
Fjern vattpinnen og kast
den i en plastpose.

Positivt Test Resultat

Trinn 15.
Les resultatene dine. Det er tre mulige typer resultater.

Autorisert representant

Hvis testenheten ser ut som et av de
positive resultatvinduene som vist til
venstre, har du en nåværende
Covid-19-infeksjon. Ring lege eller din
lokale helseavdeling og sørg for at du
overholder lokale retningslinjer for
selvisolering. Det kan være nødvendig
å teste på nytt med andre testmetoder,
for eksempel en PCR-test.

Tester per sett

SYMBOLINDEKS
Bruksanvisning

Kun til engangsbruk

Produsent

Katalog #

Bruk innen

Partinummer

Kun til in-vitro diagnostisk bruk

Lagres mellom

Trinn 13.
Tilsett 4 dråper av oppløsningen
i prøvebrønnen på kassetten
ved å klemme røret forsiktig.

Klem ut 4 dråper med løsning

Trinn 7.
Bland godt ved å rulle vattpinnen
minst 6 ganger mens du trykker
på hodet på pinnen mot bunnen
og siden av røret.

6 ganger

Trinn 2.
Åpne vattpinnepakken der det er angitt.
Trekk vattpinnen ut ved å ta tak i plastenden.
Ikke berør den absorberende vattpinnespissen.

Trinn 6.
Fjern vattpinnen fra neseboret
og sett vattpinnen inn i
det klargjorte røret i
arbeidsstasjonen.

Trinn 12.
Fjern testenheten fra posen
og legg den på en flat og
ren overflate.

Negativt Test Resultat
Hvis testenheten ser ut som det negative
resultatvinduet som vist til venstre, kan
ingen Covid-19-infeksjon oppdages. I et
mistenkt tilfelle gjentar du testen etter
1-2 dager siden viruset ikke kan oppdages
nøyaktig i alle faser av en infeksjon. Til tross
for et negativt testresultat, må du fortsatt
overholde alle gjeldende regler angående
kontakt med andre og beskyttelsestiltak.

Trinn 9.
Klem røret flere ganger fra utsiden.
Prøv å løse så mye løsning fra
vattpinnen som mulig.

Trinn 3.
Sett forsiktig den absorberende spissen av vattpinnen inn i venstre
nesebor. Pass på at hele vattpinnespissen er inne i neseboret
(2-4 cm dypt). Ikke sett vattpinnen lenger inn etter at du har følt
motstand.

1 Minutt

Trinn 8.
Start tidtaker.
La vattpinnen stå i
røret i ett minutt.

15 Minutter

Trinn 14.
Start tidtakeren og les resultatene
etter 15 minutter. Det er viktig å
lese resultatene på 15 minutter.

Ugyldig Test Resultat

Hvis testresultatet ser annerledes ut,
noe som betyr at ingen linje er synlig
eller bare én linje ved T, er resultatet
ugyldig. Dette kan være et resultat av
testutførelsen, og testen bør gjentas.
Hvis ugyldige testresultater fortsetter,
ta kontakt med legen din eller et
COVID-testsenter.
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