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SARS-CoV-2 & Flu A/B 
Rapid Antigen Test
Lühijuhend

See juhend annab ülevaate 
sellest, kuidas kasutada analüüsi 
SARS-CoV-2 & Flu A/B Rapid Antigen Test. 
Enne selle analüüsi kasutamist lugege 
kasutusjuhendit.
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Hoiatus! 

Järgige tervishoiu- ja ohutuseeskirju.

• Kasutage asjakohaseid isikukaitsevahendeid.
• Käidelge kõiki proove nii, nagu need sisaldaksid 

nakkustekitajaid.  
• Pange tähele kõiki kasutusjuhendis toodud 

ettevaatusabinõusid ja hoiatusi.

Tähtis ohutusteave

SD Biosensor, Inc.
C-4th&5th, 16, 
Deogyeong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, 16690,
KOREA VABARIIK
Valmistatud Koreas

Volitatud esindaja
MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert, Saksamaa

Turustaja: 
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim, Saksamaa
www.roche.com

Kasutamiseks ainult in vitro diagnos-
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1 Analüüsi ettevalmistamine
1. Lugege hoolikalt analüüsi 

SARS-CoV-2 & Flu A/B Rapid Antigen Test kasu-
tusjuhendit.
                    

2. Kontrollige aegumiskuupäeva  analüüsikomp-
lekti karbi sildilt. Ärge kasutage analüüsi, kui 
aegumiskuupäev on möödunud.   
                   

3. Avage ühte analüüsi sisaldav fooliumtasku ning 
võtke analüüsiseade ja desikandi pakike välja.    
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3 Analüüsi tegemine

1. Pange analüüsiseade tasasele pinnale ja tilgutage 
analüüsiseadme proovisüvendisse 4 tilka ekstra-
heeritud proovi 90° nurga all. 
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2. Lugege analüüsi tulemust pärast 15 min möödu-
mist. Ärge lugege analüüsi tulemust pärast 30 min 
möödumist.

HOIATUS! Kui riba loetakse pärast soovitatud 
ajavahemikku, võidakse saada valepositiivsed, 
valenegatiivsed või kehtetud tulemused.  
Ärge puudutage ega liigutage analüüsiseadet enne, 
kui tulemust on võimalik lugeda.  

1. Sisestage steriilne proovivõtupulk patsiendi nina-
sõõrmesse ja keerutage proovivõtupulka 3–4 korda 
vastu ninaneelu pinda, seejärel jätke proovivõtupulk 
10 sekundiks paigale, et eritis imenduks. Tõmmake 
proovivõtupulk ninaõõnest välja.

            

3–4x
10 sekundit

2 Proovi võtmine ja ettevalmistamine (proovivõtupulgaga võetud nasofarüngeaalne proov)
4. Suruge korkotsik tihedalt katsutile.

Jätkake jaotise 3  Analüüsi tegemine kohaselt.
  

2. Pange proovivõtupulk ekstraktsioonipuhvri katsutis-
se. Keerutage proovivõtupulka vähemalt 10 korda, 
pigistades samal ajal puhvrikatsutit.      

10x

3. Võtke proovivõtupulk välja, samal ajal katsuti külgi 
pigistades, et proovivõtupulgast vedelik välja saada. 

HOIATUS! Katsutit pigistamata võivad tulemused 
olla ebatäpsed, kuna proovivõtupulka jääb liiga 
palju puhvrit.
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1. Tulemuse akna ülemisse osasse ilmunud värvu-
nud vööt näitab, et analüüs on töökorras. See on 
kontrolljoon (C). Isegi kui kontrolljoon on nõrk või 
ebaühtlane, tuleks analüüs lugeda õigesti tehtuks. 
Kui kontrolljoont ei ole näha, on analüüs kehtetu. 
Kehtetu tulemuse korral tehke kvaliteedikontroll ja 
korrake analüüsi.

2. Positiivse tulemuse korral ilmub tulemuse akna 
alumisse osasse üks või mitu värvunud vööti. Need 
on SARS-CoV-2 (S), gripp A (A) ja gripp B (B) ana-
lüüsijooned. Isegi kui analüüsijoon on väga nõrk 
või ebaühtlane, tuleb analüüsi tulemust tõlgendada 
positiivse tulemusena.

SARS-CoV-2

Märkus.

Diagnostilistel eesmärkidel peab 
tulemusi alati hindama patsiendi 
anamneesi, kliinilise läbivaatuse 
tulemusi ja muid leide arvesse 
võttes. 

Need illustratsioonid on positiiv-
sete ja kehtetute tulemuste näited; 
mis tahes kombinatsiooni, kus on 
näha analüüsijoon(ed) (S, B ja/või 
A) ilma kontrolljooneta (C), tuleks 
lugeda kehtetuks tulemuseks. Mis 
tahes kombinatsiooni, kus on näha 
analüüsijoon(ed) (S, B ja/või A) 
koos kontrolljoonega (C), tuleks 
lugeda positiivseks tulemuseks.

5

1. Pange ühte ekstraktsioonipuhvri katsutisse ainult 
üks kontroll-proovivõtupulk (SARS-CoV-2 positiivne 
kontroll, gripi A/B positiivne kontroll või negatiivne 
kontroll). Keerutage proovivõtupulka vähemalt 10 
korda, pigistades samal ajal puhvrikatsutit.       

10x

2. Võtke proovivõtupulk välja, samal ajal katsuti külgi 
pigistades, et proovivõtupulgast vedelik välja saada.

HOIATUS! Katsutit pigistamata võivad tulemused 
olla ebatäpsed, kuna proovivõtupulka jääb liiga 
palju puhvrit.

Kvaliteedikontrolli tegemine (vajadusel)

4. Veenduge, et analüüsiseade oleks kahjustamata ja 
desikandi indikaatori olek näitaks selle kehtivust 
(oleks kollane). 

5. Tehke nõutav kvaliteedikontroll siinse dokumendi 
jaotises „Kvaliteedikontrolli tegemine“ kirjeldatud 
juhiste (jaotis 5) ja kohalike suuniste kohaselt.

3. Suruge korkotsik tihedalt katsutile.

4. Pange analüüsiseade tasasele pinnale ja tilgutage 
analüüsiseadme proovisüvendisse 4 tilka ekstrahee-
ritud proovi 90º nurga all.
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5. Lugege analüüsi tulemust pärast 15 minuti möö-
dumist. Ärge lugege analüüsi tulemust pärast 30 
min möödumist. Vt analüüsi SARS-CoV-2 & Flu 
A/B Rapid Antigen Test kasutusjuhendist, kuidas 
kvaliteedikontrolli tulemusi tõlgendada. 

HOIATUS! Kui riba loetakse pärast soovitatud 
ajavahemikku, võidakse saada valepositiivsed, vale-
negatiivsed või kehtetud tulemused.  
Ärge puudutage ega liigutage analüüsiseadet enne, 
kui tulemust on võimalik lugeda.

15–30 min

15–30 min


