
Den här guiden är avsedd som referens för användning 
av SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal. 
Det är mycket viktigt att du läser bruksanvisningen för 
patienter innan du använder det här testet.
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Varning! 

• Tvätta händerna med tvål och vatten eller använd
handsprit innan du använder det här testet och
även efteråt.

• Provpinnen måste vara ren. Se därför noga till att
du inte vidrör den mjuka änden på pinnen och att
den inte kommer i kontakt med någon annan yta
innan användning.

• Testkitet är endast avsett för engångsbruk.
• Undvik kontakt med hud och ögon. Om du

råkar få vätska på dig ska du skölja noga för att
undvika hudirritationer. Kontakta läkare om du är
osäker på något. Om vätska spills ut måste den
avlägsnas fullständigt med hjälp av ett lämpligt
desinfi ceringsmedel.

• Använd inte någon av testkomponenterna i
kroppen förutom provpinnen som medföljer i kitet.
Svälj inte någon av komponenterna.

Viktig
säkerhetsinformation

1. Öppna folieförpackning 2 genom att riva vid
öppningsstället och ta ut ett av rören med vätska
och en pipkork och placera dem på bordet.

2. Öppna förseglingen på röret försiktigt så att du
inte spiller ut någon vätska från röret. Placera
röret i rörhållaren.

2 Provtagning och beredning av nasalt pinnprov

3. Snyt dig en gång med hjälp av en servett.

4. Ta ut provpinnen från förpackningen. Se noga till
att du endast vidrör skaftet på pinnen och inte
den mjuka änden.

5. Luta huvudet bakåt något.

6. Börja med att föra in den mjuka änden av pinnen
i din vänstra näsborre. För försiktigt in pinnen ca
2 cm (parallellt med gommen, inte uppåt) tills du
känner ett motstånd. Använd inget tryck.

7. Rotera pinnen 4 gånger (i totalt ungefär 15 se-
kunder) mot näsväggen och ta sedan ut pinnen
från näsborren.

8. Upprepa steg 6 och 7 i din högra näsborre med
samma pinne.
Obs! Proverna måste tas från båda näsborrarna
med samma pinne.

Komponenter i testkitet

1 Förberedelser inför ett test

3. Kontrollera utgångsdatumet  på baksidan av
folieförpackningarna. Använd inte testet om ut-
gångsdatumet har gått ut.
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4. Öppna en av folieförpackningarna 1 genom att
riva vid öppningsstället och ta ut testkassetten och
torkmedelspåsen.
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Förpackning 1 som innehåller en testkassett och en torkmedelspåse (x5)

5. Kontrollera att testkassetten är oskadad och att det
inte fi nns några gröna kulor i torkmedelspåsen.
Öppna inte torkmedelspåsen.

1. Om en kontrollinje (C) inte syns ska resultatet anses vara ogiltigt.
Testet fungerar inte korrekt och du måste utföra ett nytt test med
ett annat testkit.

Du kan ha utfört testet på ett felaktigt sätt. Läs bruksanvisningen
noga och upprepa testet. Om testresultatet fortfarande är ogiltigt
kontaktar du en läkare eller en mottagning som utför
COVID-19-tester.

4 Tolkning av resultat

Positivt testresultat Negativt testresultatOgiltigt testresultat

2. Om en testlinje (T) syns tillsammans med en kontrollinje (C) så
innebär det att resultatet är positivt.

Studera resultatet noga: Testet ska anses vara positivt om två linjer
syns, även om de är svaga.

Ett positivt testresultat innebär att det är mycket troligt att du har
COVID-19. Kontakta omedelbart läkare/vårdcentral eller relevant
hälsovårdsmyndighet och följ de lokala riktlinjerna för
självisolering. Läkaren kan komma att be att du gör ett PCR-test
för att bekräfta resultatet.

3. Om en kontrollinje (C) syns (oavsett hur svag den är) och en test-
linje (T) inte syns så innebär det att resultatet är negativt.
Det är då inte troligt att du har COVID-19.

Dock ska du även om testet är negativt fortsätta att följa alla
hygien- och säkerhetsföreskrifter.
Om du misstänker att du ändå har en infektion (t.ex. om du har
varaktiga symptom eller symptom som förvärras) ska du kontakta
läkare/vårdcentral. Du kanske har en annan infektion, eller så
är testresultatet falskt. Om du ska upprepa testet kan du göra
det efter 1–2 dagar, eftersom COVID-19 inte kan detekteras med
fullständig exakthet under samtliga faser i infektionen.

Förpackning 2 som innehåller 5 rör med vätska och 5 pipkorkar (x1)

Steril provpinne Material som behövs men inte medföljer:

• Tidtagare

• Servett

3 Utföra ett test
1. Placera testkassetten på en plan yta.

2. Håll röret upprätt ovanför den cirkelformade
brunnen som visas i bilden nedan (och inte ovanför
det rektangulära resultatfönstret).

3. Tillför exakt 4 droppar i den cirkelformade brunnen.
Kläm försiktigt ihop sidorna på röret om det behövs.
Obs! Du kan fortsätta med testet även om du skulle
råka tillföra 5 droppar på testkassetten.

4. Ställ in tidtagaren och läs av testresultatet efter 15
till 30 minuter.

VARNING! Testresultat som läses av innan 15
minuter eller efter 30 minuter har passerat kan
vara felaktiga.

4 droppar

1. Läs noga bruksanvisningen för patienter till
SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal.

2. Tvätta händerna med tvål och vatten eller använd
handsprit innan du använder det här testet.

VARNING! Om du inte klämmer ihop röret kan det leda till 
felaktiga resultat på grund av att för mycket buffert är kvar 
i pinnen.  

9. Sätt ned pinnen i röret så att den mjuka änden är i
vätskan. Kläm ihop röret nedtill samtidigt som du håller
det stadigt. Rör runt pinnen mer än 10 gånger för
att överföra det biologiska materialet från pinnen till
vätskan.

10. Ta ut pinnen samtidigt som du klämmer ihop sidorna
på röret för att extrahera vätska från pinnen. Kassera
pinnen och förslut röret ordentligt med pipkorken.
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15–30 min
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Distribueras av: 
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim, Germany
www.roche.com

Auktoriserad representant:
MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 
D-66386 St. Ingbert, Germany

SD Biosensor, Inc.
C-4th&5th, 16, Deogyeong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
Republic of Korea 
Tillverkat i Korea

Rörhållare

5. Tvätta händerna med tvål och vatten eller använd
handsprit efter att du har använt det här testet.

Vänster näsborre Höger näsborre

4x 4x

SARS-CoV-2-AGST-NASAL_1-0_QRG_09437746001-01_SV_pst-ROW.indd   1 07/05/2021   15:29:03



IVD

REF

LOT

IVD

GTIN

UDI

SN

REPEC

REPEC

REPEC

acc. 93/42/EEC




