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1 Testi ettevalmistamine
1. Lugege hoolikalt testi

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal kasutus-

juhendit.

3. Avage fooliumümbris ning võtke testriba ja kuivatusaine pakike välja.

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

4. Keerutage tampooni 4 korda umbes 15 sekundi
jooksul vastu ninavaheseina ja eemaldage see
ninasõõrmest.

6. Pange tampoon ekstraheerimispuhvri katsutisse.
Keerutage tampooni üle 10 korra, pigistades samal
ajal puhvrikatsutit.

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

5. Korrake teises ninasõõrmes samme 3 kuni 4, kasutades sama tampooni.
Märkus. Proovid tuleb koguda mõlemast ninasõõrmest sama tampooniga.

7. Võtke tampoon välja, samal ajal katsuti külgi pigistades, et tampoonist vedelik välja saada.

2. Kontrollige aegumiskuupäeva
fooliumümbrise
tagaküljelt. Ärge kasutage testi, kui aegumiskuupäev on möödunud.
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2 Ninaproovi kogumine ja ettevalmistamine
1. Kallutage patsiendi pead veidi taha (umbes 70°
nurga all).
2. Sisestage steriilne tampoon ninasõõrmesse, kus on
kõige rohkem eritist.
3. Sisestage steriilne tampoon ninasõõrme sellesse
kohta, kus on kõige rohkem eritist. Lükake tampooni, seda samal ajal keerutades, 2 cm võrra paralleelselt suulaega (mitte ülespoole) kurgu suunas
ninasõõrmesse, kuni tunnete takistust ninakarbikute juures. Ärge kasutage jõudu.

4x

4x

Vasak ninasõõre

8. Suruge kork tihedalt katsutile.
Jätkake jaotisega 3 Testi tegemine.

> 10x

Parem ninasõõre

3 Testi tegemine
1. Pange testriba tasasele pinnale ja tilgutage testriba
proovisüvendisse 4 tilka ekstraheeritud proovi 90°
nurga all.

2. Lugege testi tulemus 15 kuni 30 min pärast.
HOIATUS! Valetulemuste saamise oht. Ärge lugege
testi tulemust pärast 30 min möödumist.

4 tilka

15–30 min

4 Tulemuste tõlgendamine

Positiivne

1. Tulemuse akna ülemisse osasse ilmunud värvunud
vööt näitab, et test on töökorras. See on kontrolljoon (C). Isegi kui kontrolljoon on nõrk, tuleks
test lugeda õigesti tehtuks. Kui kontrolljoont ei ole
näha, on test kehtetu.

Negatiivne

Kehtetu

Kontrolljoon

2. Positiivse tulemuse korral ilmub tulemuseakna
alumisse osasse värvunud vööt. See on testijoon
(T). Isegi kui testijoon on väga nõrk või ebaühtlane,
tuleb testi tulemust tõlgendada positiivse tulemusena.

Testijoon

Märkus. Ükskõik kui nõrga testijoone esinemist koos kontrolljoonega tuleb tõlgendada positiivse tulemusena.
Diagnostilistel eesmärkidel peab tulemusi alati hindama patsiendi anamneesi, kliinilise läbivaatuse tulemusi ja muid leide arvesse võttes.

5 Kvaliteedikontrolli tegemine (vajadusel)
1. Pange positiivse või negatiivse kontrolliga tampoon
ekstraheerimispuhvriga katsutisse. Keerutage tampooni üle 5 korra.

> 5x

2. Võtke tampoon välja, samal ajal katsuti külgi pigistades, et tampoonist vedelik välja saada.
3. Suruge kork tihedalt katsutile.

4. Pange testriba tasasele pinnale ja tilgutage testriba
proovisüvendisse 3 tilka ekstraheeritud proovi 90°
nurga all.

3 tilka

5. Lugege testi tulemusi 15–30 minuti jooksul, nagu on
kirjeldatud jaotises
4 Tulemuste tõlgendamine.
HOIATUS! Valetulemuste saamise oht. Ärge lugege
testi tulemust pärast 30 min möödumist.

15–30 min

