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Uusi SARS-CoV-2 antigeenipikatesti 
nasaalinäytteestä 

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal 

Hyvä asiakkaamme, 

Roche tuo saataville uuden testin, SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal. Se on luotettava ja 
nopea immunokromatografinen testi SARS-CoV-2 viruksen kvalitatiiviseen tunnistamiseen 
nasaalinäytteestä. Näytteenotto tapahtuu nenän etuosasta ja on potilaalle miellyttävämpi. Testi 
tarjoaa myös mahdollisuuden potilaan suorittamaan valvottuun näytteenottoon. 

Edullinen ja ilman erillistä lukulaitetta suoritettava testi tarjoaa helpon ja joustavan testauksen 
monissa vieritestaustilanteissa. Tulos on valmis 15 minuutissa, joten testi mahdollistaa nopeat 
päätökset tartuntaepäilyissä. 

Testin suhteellinen herkkyys (Ct ≤ 30) terveydenhuollon ammattilaisen suorittamassa 
näytteenottossa on 90,6 % ja suhteellinen spesifisyys 98,6% 

Testin hyödyntäminen 

Antigeenipikatesti on hyödyllinen menetelmä SARS-CoV-2 infektion varhaiseen 
tunnistamiseen. Se tukee nopeaa päätöksentekoa seulontatestinä ja matkustamiseen liittyvissä 
tilanteissa. Lisäksi se mahdollistaa jatkotartuntojen kartoittamisen altistustilanteissa. 

Lisätietoja antigeenitestien käytöstä koronavirusdiagnostiikassa on saatavilla THL:n sivuilta: 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-
19/koronaviruksen-covid-19-laboratoriotutkimukset/ohje-antigeenitestien-kaytosta-koronavirusdiagnostiikassa 

Koronavirusdiagnostiikka on luvanvaraista toimintaa. Toimilupa vaaditaan myös tutkimuksilta, 
jotka tuotetaan antigeenipikatestillä.  

Testin ominaisuudet 

 Tulos luettavissa nopeasti (15-30 minuuttia)
 Helppo käyttö
 Testipakkaus sisältää kaikki tarvittavat välineet testin suorittamiseen ja analyysi ei vaadi erillistä

mittalaitetta

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronaviruksen-covid-19-laboratoriotutkimukset/ohje-antigeenitestien-kaytosta-koronavirusdiagnostiikassa
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronaviruksen-covid-19-laboratoriotutkimukset/ohje-antigeenitestien-kaytosta-koronavirusdiagnostiikassa
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Testipakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet: 

 Yksittäispakattu testiliuska, 25 kpl
 Eristyspuskuriputki, inaktivoiva, 25 kpl
 Näytteenottotikku, 25 kpl
 Positiivinen ja negatiivinen kontrollinäyte
 Näyteteline
 Menetelmäohje
 Pikaohje

Tilaustiedot 

Tuote Tilausnumero 

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal 9365397043 

Lisätietoja 

Lue lisää Rochen SARS-CoV-2 -testeistä 

Erno Kulmuni, erno.kulmuni@roche.com, puh. 0505721506 

https://www.roche.fi/fi/sars-cov-2-testit.html
mailto:erno.kulmuni@roche.com
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