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Tulokset 
15 minuutissa

Näytteenottajan 
alentunut riski 
altistumiselle 

            Nenätikkunäyte

             Suhteellinen 
               herkkyys1

90.6 %
(Ct ≤ 30)

98.6 %
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putket
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proteiini
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Testin 
säilyvyys

1  tunti 
pakkauksen 
avaamisesta

Mahdollisuus potilaan itse suorittamaan näytteenottoon 
terveydenhuollonammattilaisen ohjauksessa

Helppo näytteenotto,  
nopeat tulokset

Keskeiset ominaisuudet

Spesifisyys1
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Ristireaktiot

2–30 °C

Miellyttävämpi
näytteenotto
vieritestaus-
ympäristössä 
ja parempaa 

turvallisuutta 
näytteen-
ottajalle 

54 patogeenia testattu, 
ei ristireaktiota.*

Tutkittu 15 potentiaalista ainesosaa,  
ei havaittuja häiriötekijöitä.

SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal on nopea 
kromatografinen immunomääritys, joka 
on tarkoitettu kvalitatiiviseen SARS‑CoV‑2
‑nukleokapsidiantigeenien tunnistamiseen 
ihmisen nenänäytteestä. 

Testi on tarkoitettu tunnistamaan SARS‑CoV‑2‑viruksen 
antigeeni henkilöiltä, joilla epäillään COVID‑19
‑tartuntaa tai altistumista SARS‑CoV‑2‑virukselle. 
Tuote on tarkoitettu ammattilaiskäyttöön laboratorioissa, 
vieritestaustilanteisiin hoitopisteissä tai näytteen ottamiseen 
itse terveydenhuollon ammattihenkilön valvonnassa.

Käyttötarkoitus

SäilytyslämpötilaPositiivinen ja negatiivinen
kontrolli pakkauksen mukana

Kahden vuoden säilyvyys 
valmistuksesta

Keskeinen etuEi tarvitse lukulaitetta

* Ristireaktio on mahdollinen ihmisen koronavirukselle HKU1 (31.6 % homologia), Pneumocystis jirovecii (PJP) (12.3 % homologia) ja  
  Mycobacterium tuberculosis (TB) (13.0 % homologia). 3



“Onko saatavilla hellä-
varaisempi testausmenetelmä 

herkille potilaille?”

“Pitääkö 
minun siirtyä 
eristykseen?”

“Nyt me voimme 
testata, testata, 

testata!”

SARS-CoV-2  
Rapid Antigen Test Nasal –  
käyttötilanteet

Altistuneet henkilöt
Helpompi testaus 
vieritestinä.

Hyödyt

“Olen ollut tekemisissä 
infektoituneen henkilön 
kanssa. Olenko saanut 

tartunnan?”

Oireiset potilaat
Nopeat tulokset mahdol‑
listavat nopeat päätökset 
eristystoimenpiteistä.

Näytteenottajat
Ohjattu näytteenotto 
voi vähentää altistumisen 
vaaraa.

Terveydenhuollon 
organisaatiot
Lisätukea laboratorio‑
testaukselle.
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… nopean päätöksenteon  
taudin leviämisen  
estämiseksi.

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal  
-vieritestillä nopeat tulokset ja toimenpiteiden 
aloitus viiveettä.

Päätökset eristyksestä viruksen leviämisen estämiseksi 
oireisilta tai altistuneilta oireettomilta henkilöiltä. 
Ohjaamalla infektoituneet potilaat karanteeniin suojataan 
perheitä, ystäviä ja työyhteisöjä.

Laboratorion ulkopuolelle hajautetun vieritestauksen 
avulla voidaan täydentää testausta, kun PCR‑testien 
kysyntä on suurta ja laboratoriot kuormittuneita.

…nenätikkunäytteenoton, 
joka on miellyttävämpää  
potilaalle, turvallisempaa 
näytteenottajalle. 

Nenän etuosasta otettava näyte voi vähentää 
potilaiden kokemaa epämukavuutta, erityisesti 
herkillä potilailla, kuten lapsilla, iäkkäillä tai henkilöillä, 
joilla on muita rajoitteita.

Miellyttävämmän näytteenoton lisäksi potilaat voivat 
tarvittaessa itse suorittaa näytteenoton terveydenhuollon 
ammattilaisen ohjauksessa.
Tällöin näytteenottajan riski altistua virukselle on 
pienempi, koska fyysinen kontakti jää vähäisemmäksi.

  SARS-CoV-2  
Rapid Antigen Test Nasal  
mahdollistaa …
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Testausmenetelmä

Henkilöltä on havaittu SARS
-CoV-2-antigeenia, mikä osoittaa 
aktiivista infektiota. 

Positiivisia tuloksia ei pidä käyttää 
ainoana perusteena potilaan hoitoon 
liittyviä päätöksiä tehtäessä. Tulosten 
tarkastelussa on otettava huomioon 
myös potilaan viimeaikaiset altistukset, 
anamneesi ja COVID‑19‑taudin kanssa 
yhdenmukaiset kliiniset löydökset ja 
oireet.

Kontrolliviiva C:
Validi, luotettava 
testitulos

Positiivinen Negatiivinen Tulos ei ole 
oikeellinen

Testiviiva T:
SARS-CoV-2  
-antigeeni 

Testin suorittaminen: 4 helppoa vaihetta

Tuloksen lukeminen on helppoa ja nopeaa

1 2 3 4

A B C

SARS-CoV-2-antigeenia ei 
tunnistettu.

Negatiivinen testitulos ei sulje pois 
SARS‑CoV‑2‑infektion mahdollisuutta 
ja tulos on tarpeen mukaan vahvis‑
tettava.

Tulos ei ole oikeellinen.
Tee uusintatesti.

Nenätikkunäyte Valmistele näyte Näytteen annostelu Lue testitulos 15–30 
minuutin kuluttua

Työnnä steriili näytetikku potilaan
sieraimeen 2 cm:n syvyyteen.
Pyöritä näytetikkua 4 kertaa
ympäri sieraimen seinämää
vasten noin 15 sekunnin ajan.
Poista tikku sieraimesta.
Toista toimenpide toisessa
sieraimessa samaa näytetikkua
käyttäen.

A Laita näytetikku eristyspuskuri‑
 putkeen, purista putkea ja pyöritä 

näytetikkua vähintään 10 kertaa.
B Poista tikku samalla kun puristat 

putkea sen sivuilta. 
C Paina korkki tiiviisti putken suulle. 

Annostele 4 pisaraa näytettä testi‑
kasetin naytekaivoon

Testitulosta ei saa lukea 
yli 30 minuutin jälkeen.
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Vastaanotolla Testauspisteessä

Nenätikkunäyte on helppo, potilaalle miellyttä-
vämpi ja vähentää riskiä näytteenottajan 
altistumiselle.

Potilas voi itse suorittaa näytteenoton terveyden‑
huollon ammattilaisen ohjauksessa. Herkät potilaat 
voivat kokea testauksen helpommin lähestyttäväksi. 
Tämä lisää myöntyvyyttä tiheään testaukseen.

Ohjattu 
itse suoritettava 
näytteenotto

Hajautetusti
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Nukleo-
proteiini (N)

Vaikea akuutti hengitystieoireyhtymä 
koronavirus 2 (SARS-CoV-2)6

Vaippa-
proteiini (E)

Kalvo-
proteiini (M)

Pinta-
proteiini (S)

Suorituskyky verrattuna 
PCR-menetelmään

Testin suorituskyky

Viruksen tunnistaminen tapahtuu joko nuk-
leiinihappo-osoituksella tai rakenneproteiinin 
tunnistamisella. Mahdollistaa nopeat päätökset 
hoito- ja eristystoimenpiteistä.

Antigeenitesti tunnistaa näytteestä viruksen 
proteiinin eli antigeenin. Luotettava antigeenin 
tunnistaminen ja positiivinen tulos edellyttää 
korkeampaa virusmäärää kuin PCR‑menetelmässä.

CDC suosittelee antigeenipikatestejä diagnostiseen 
testaukseen henkilöille, joilla epäillään COVID‑19 
tartuntaa tai joiden epäillään altistuneen virukselle. 
WHO suosittelee oireettomien seulontaa ympä‑
ristöissä (esim. hoivayksiköt, koulut ja muut 
instituutiot), joissa PCR‑testaus ei ole nopeasti 
saatavilla.2, 3, 4, 

Molemmat järjestöt suosittelevat antigeenitestausta 
5‑7 päivän sisällä oireiden alkamisen jälkeen, koska 
tuolloin virusmäärä on suurimmillaan.2, 3, 4

PCR‑testi luokitellaan ns. kultaiseksi standardiksi, 
koska sen analyyttinen herkkyys on korkein. 
Antigeenipikatestejä voidaan kuitenkin käyttää 
hajautetusti ja helposti koronavirustartuntojen 
varhaisessa tunnistamisessa.

Pikatestin kliininen herkkyys verrattuna PCR-testiin5

Virus-
määrä Pikatestin havaitsemisraja

PCR‑testin havaitsemisraja

Oireiden alkaminen

–2 0 2 4 6 20

Aika (vrk)Havainnollistava kuvaaja
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Yhteenveto tutkimuksen näytteistä1

Suorituskyky1

Terveydenhuollon ammattihenkilön ottamille näytteille testin suhteelliseksi herkkyydeksi saatiin 90,6 % (Ct ≤ 30) ja
spesifisyydeksi 98,6%.**

Yhteensä

Terveydenhuollon 
ammattihenkilön 
suorittama 
näytteenotto

Potilaan itse 
suorittama 
näytteenotto

N 468 179 289

Oireettomat, n/N (%) 14 / 468 (3,0 %) 7 / 179 (3,9 %) 7 / 289 (2,4 %) 

Oireiset, n/N (%) 454 / 468 (97,0 %) 172 / 179 (96,1 %) 282 / 289 (97,6 %) 

DPSO*, mediaani ( jakauma) 4 (0 – 14) 4 (1 – 10) 4 (0 – 14) 

PCR positiiviset, n/N (%) 80 / 468 (17,1 %) 41 / 179 (22,9 %) 39 / 289 (13,5 %) 

PCR positiiviset oireiset, n/N (%) 78 / 80 (97,5 %) 39 / 41 (95,1 %) 39 / 39 (100 %) 

PCR positiiviset oireettomat, n/N (%) 2 / 80 (2,5 %) 2 / 41 (4,9 %) 0 / 39 (0 %) 

PCR negatiiviset, n/N 388 / 468 (82,9 %) 138 / 179 (77,1 %) 250 / 289 (86,5 %) 

Herkkyys 
Terveydenhuollon ammatti-
henkilön suorittama 
näytteenotto

Potilaan itse suorittama 
näytteenotto

Ct ≤ 24, (95 % CI), N 100 % (78,2 % – 100 %), 15 95,7 % (78,1 % – 99,9 %), 23

Ct ≤ 27, (95 % CI), N 92,6 % (75,7 % – 99,1 %), 27 92,9 % (76,5 % – 99,1 %), 28

Ct ≤ 30, (95 % CI), N 90,6 % (75,0 % – 98,0 %), 32 84,4 % (67,2 % – 94,7 %), 32

Ct ≤ 33, (95 % CI), N 88,2 % (72,5 % – 96,7 %), 34 78,4 % (61,8 % – 90,2 %), 37

Kaikki Ct arvot, (95 % CI), N 80,5 % (65,1 % – 91,2 %), 41 74,4 % (57,9 % – 87,0 %), 39

Spesifisyys

Kaikki Ct arvot, (95 % CI), N 98,6 % (94,9 % – 99,8 %), 138 99,2 % (97,1 % – 99,9 %), 250

Havaintoraja
SARS-CoV-2 
(2019-nCOV)
NCCP 43326/2020

Pitoisuus
3,13 × 102.2 TCID50/mL

Laimennussuhde
1/3200

** Vertailumenetelminä käytettiin Rochen cobas® SARS‑CoV‑2‑ ja TibMolbiol SARS‑CoV‑2 E‑gene RT‑PCR‑testejä.

*DPSO = Päivää oireiden alkamisen jälkeen
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Käyttöohje

Kontrollit
Pakkauksen mukana yksi 
negatiivinen ja yksi posi‑
tiivinen kontrollitikku.

Kaikki tarvittava helppoon näytteen-
ottoon ja nopeisiin tuloksiin

Pikaopas Näytteen-
ottotikku

Testikasetti
25 kpl

Eristys-
puskuri-
putki

Annostelu-
korkki

Putkiteline Yksittäispakattu 
testikasetti

 Tulos saatavilla 15-30 minuutissa 
 Miellyttävämpi ja helpompi testaus 
 Parempi turvallisuus näytteenottajalle

Pakkauksen sisältö
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Tilaustiedot

Tuote
Katalogi-
numero   

Roche  
tilausnumero

Kielet: Englanti (CE), Unkari, Tsekki, Puola, Venäjä, Norja, Tanska, Suomi

SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal 99COV33D‑ML02 09365397043

Tilaukset
finland.tilaukset@roche.com, puh. 010 554 5812

Lisätiedot testistä
roche.fi, finland.diagnostics@roche.com
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Available at: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel‑coronavirus‑2019/ 
technical‑guidance‑publications?publicationtypes=f85a3610‑b102‑4287‑a6df‑f3bc0b2e9f7c.

5 Huang, C et al. (2020). Lancet 395, 497‑506. 
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