
SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal
Testaus kätesi ulottuvilla

Laajin valmistajasta 
riippumaton suorituskyvyn 
arviointi 
> 30 000 

Herkkyys:

91,1 %
(Ct ≤ 30)

Tarkkuus:

99,6 %

potilasnäytettä1,2,3



Yhteensä Itsetestaus Itse otettu näyte Ammattilaisen ottama näyte

N 375 146 96 133

Suljettu pois 2 1 (Ag testiä ei tehty) 0 1 ( PCR-testin tulos ei saatavilla)

Oireettomat 6 0 6 0

Oireiset 367 145 90 132

DPSO, median 3 (0 - 27) 3 (0 -10) 3 (0 - 13) 3 (0 - 27)

PCR positiivinen 110 40 36 34

PCR negatiivinen 263 105 62 96

Ikä, mediaani (väli) 32 (18 - 68) 32 (18 - 68) 31 (18 - 64) 32 (18 - 67)

PCR näytelaatu Yhdistetty nenänielu/suunielu tikkunäyte (NP/OP)
RT-PCR-testit Roche cobas® SARS-CoV-2 ja TibMolbiol SARS-CoV-2 E-geenimääritys vertailumenetelminä

Tuotteen osat
Jokainen pakkaus on valmis käyttöön ja sisältää kaikki tarvittavat välineet sekä suomenkielisen ohjeen testin suorittamiseksi

• Testilaite, 5 kpl • Eristyspuskuriputki, 5 kpl
• Suutinkorkki, 5 kpl
• Steriili näytetikku, 5 kpl

• Käyttöohje ja pikaopas
• Putkipidike

Testin ominaisuudet

Käyttötarkoitus SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal on sivuvirtaustesti SARS-CoV-2 nukloeproteiinin 
kvalitatiiviseen tunnistamiseen nenätikkunäytteestä. Testi on tarkoitettu tunnistamaan 
SARS-koronavirus 2:n antigeeni henkilöiltä, joilla epäillään olevan COVID-19. Se on 
tarkoitettu itsetestaukseen.

Tutkimuksen tyyppi Kvalitatiivinen

Näytelaatu Nenätikkunäyte

Kohdeantigeeni Nukleoproteiini (N)

Mittausaika 15 minuuttia (tuloksen tulkinta 15 - 30 minuutin kuluessa)

Säilytyslämpötila 2 - 30 °C 

Testin suorituslämpötila 15 - 30 °C 

Käyttöaika avattuna 1 tunti

Kliininen arviointi

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal -testin kliinistä suorituskykyä 
arvioitiin 375 tutkimushenkilön nenätikkunäytteillä prospektiivisessa 
tutkimuksessa kliinisessä keskuksessa Saksassa. Tutkimuksen kohortti 
koostui aikuisista, joilla oli kliinisten epäilysten perusteella suuri SARS-
CoV-2-infektion riski.

Vaikea akuutti hengitystieoireyhtymä koronavirus 2 
rakenne (SARS-CoV-2)4

Nukleo- 
proteiini (N) 

Kalvoproteiini (M) 
Pintaproteiini  
(S) 

Vaippa- 
proteiini (E) 

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto näytteiden ominaisuuksista ja kliinisen arvioinnin tuloksista. 



1 2 3 4

Valmista näyte
Aseta vanupuikko 
uuttopuskuriputkeen, purista 
putkea ja pyöritä vanutikkua 
vähintään kymmenen kertaa. 
Poista tikku samalla kun 
puristat putken reunoja. Paina 
suuttimen korkki tiukasti 
putkeen.

Virheellisten tulosten riski.
Älä lue testitulosta enää
30 minuutin jälkeen

Kerää nenänäyte
Niistä nenäsi kerran nenäliinalla. 
Työnnä vanutikku toiseen 
sieraimeen. Liu'uta sitä hitaasti n. 
2 cm eteenpäin. Pyöritä 
vanutikkua 4 kertaa (noin 
15 sekuntia) nenän seinämää 
vasten ennen sen poistamista. 
Toista toisessa sieraimessa 
samalla tavalla käyttäen samaa 
vanutikkua.

Tulosten tulkinta

Testin suorittaminen
Lisää 4 tippaa uutettua näytettä  
testilaitteen näytekaivoon.

Pese kätesi tai käytä 
käsidesiä ennen ja jälkeen  
testin suorittamisen 

Kontrolliviiva C: 
varmistaa, että testi toimii

Testiviiva T: tulee näkyviin, 
kun SARS-CoV-2 antigeeni 
havaitaan

Positiivinen testitulos
Jos sekä värillinen viiva C että T ovat 
näkyvissä, testitulos on positiivinen. 
Tämä tarkoittaa, että testi havaitsi 
näytteessä olevan virusproteiinia. 
Testatulla henkilöllä on suurella 
todennäköisyydellä SARS-CoV-2-
tartunta.

Negatiivinen testitulos
Kun näkyvissä on ainoastaan 
kontrolliviiva C, testi toimii oikein. 
Testitulos on negatiivinen. Näytteessä 
ei voitu havaita virusproteiinia.

Virheellinen testitulos
Jos kontolliviiva C ei ole näkyvissä tai 
vain T-kirjaimella merkitty testiviiva on 
näkyvissä, testi ei toiminut oikein ja se 
on toistettava toisella testilaitteella.

Antigeeni positiivinen/ 
PCR positiivinen 

Antigeeni negatiivinen/ 
PCR negatiivinen

Suhteellinen herkkyys
(95 % luottamusväli)

Suhteellinen spesifisyys
(95 % luottamusväli)

Itsetestaus** 33/40 105/105 82,5 % (67,2 % - 92,7 %) 100 % (96,5 % - 100 %)

Itse otettu näyte 31/34 61/62 91,2 % (76,3 % - 98,1 %) 98,4 % (91,3 % - 100 %)

Ammattilaisen ottama näyte* 31/36 96/96 86,1 % (70,5 % - 95,3 %) 100 % (96,2 % - 100 %)

Yhteensä*,** 95/100 262/263 86,4 % (78,5 % - 92,2 %) 99,6 % (97,9 % - 100 %)

Ct ≤ 30*** 92/101 n.a. 91,1 % (83,8 % - 95,8 %) n.a.

DPSO ≤ 7*,** 90/103 242/243 87,4 % (79,4 % - 93,1 %) 99,6 % (97,7 % - 100 %)

*Yksi näyte suljettiin pois tutkimuksesta, koska PCR-testin tulos ei ollut saatavilla.
** Yksi näyte suljettiin pois tutkimuksesta (PCR-tulos negatiivinen), koska Ag-testin tulos ei ollut saatavilla
*** Ct-arvoja käytetään yleisesti arvioitaessa näytteissä olevan virusmateriaalin määrää. Matala Ct-arvo viittaa siihen, että virusmateriaalia on
paljon, ja korkea Ct-arvo viittaa alhaisempiin virusmateriaalitasoihin.
DPSO  Days Post Symptoms Onset -  päiviä oireiden alkamisen jälkeen

Testin herkkyydeksi tutkimuksessa saatiin 91,1 % (Ct ≤ 30) ja spesifisyydeksi 99,6 %.

Itsetestauksen tekeminen nenänäytteellä

Kolme yksinkertaista vaihetta ja tulos on valmis 15 minuutin kuluttua
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