Pikakäyttöohje

Aidian LF SARS-CoV-2 Ag Test
/ Nenänäyte

×5–10

1

Sopiva näytemuoto on
nenänäyte. Ota nenänäyte viemällä näytteenottotikku potilaan sieraimeen
2 cm syvyyteen (kunnes tunnet vastustusta kuorikossa).
Pyöritä näytteenottotikkua
5-10 kertaa sieraimen sisäpuolta vasten. Käytä samaa
tikkua ja toista näytteenotto
toisessa sieraimessa.

10–15 s.

2

Poista uuttoputken
suojakalvo. Varo
läikyttämästä nestettä.

3

Aseta näytteenottotikku uuttoputkeen ja
pyöritä sitä 10–15 sekunnin
ajan samalla painaen tikkua
uuttoputkea vasten. Purista
putken sivuja sormilla pyörittämisen aikana.

4

Poista näytteenottotikku painaen samalla
uuttoputken sivuja poistaaksesi nestettä tikusta.

15-20

×3

5

Laita uuttoputkeen
tippakärki.

6

Pidä uuttoputkea
pystyasennossa, purista
putken seinämää ja lisää
3 tippaa uutettua näytettä
testin näytekuoppaan. Vältä
kuplia tiputtelun aikana.

7

Testin tulos on
luettavissa 15 minuutin
kuluttua. Tulos tulee tulkita
20 minuutin kuluessa.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.
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Aidian LF SARS-CoV-2 Ag Test
/ Nenänäyte
Tulosten tulkinta
Positiivinen tulos
Punainen viiva ilmestyy kontrollialueelle (C) sekä
testialueelle (T). Tämä osoittaa että näytteessä
on koronavirus (SARS-CoV-2) antigeenejä yli
testin toteamisrajan. Mikä tahansa näkyvä viiva
testialueella tulee pitää positiivisena tuloksena.

Negatiivinen tulos
Punainen viiva ilmestyy vain kontrollialueelle
(C). Testialueella (T) ei ole punaista viivaa. Tämä
tarkoittaa, että näytteessä ei ole koronavirus
(SARS-CoV-2) antigeeniä tai koronaviruksen (SARSCoV-2) antigeenitaso on toteamisrajan alapuolella.

Kustannustehokas ja nopea
testi SARS-CoV-2 antigeenin
havaitsemiseen nenänäytteestä
Erinoimainen suorituskyky
• Nenänäytteen herkkyys 93,5 % ja
tarkkuus 99.3 % verrattuna PCR testiin
Helppokäyttöisyys
• Sopii nenänäytteille
• Vain muutama vaihe näytteestä tulokseen
• Kaikki tarvittavat reagenssit sisältyvät
pakkaukseen, mukaan lukien näytteenottotikut
• Säilytys huoneenlämmössä (2–30°C)

Virheellinen tulos
Tulos on virheellinen mikäli punaista viivaa
ei ilmesty kontrollialueelle (C). Virheellinen
tulos voi johtua virheellisestä menettelystä
tai testikasetista. Suorita uusi testi uusilla
komponenteilla.

Varotoimet
• Testikasetin, näytteen ja puskurin tulee olla huoneenlämpöisiä ennen testaamista.
• Alumiinipussin avaamisen jälkeen, testikasetti tulee käyttää mahdollisimman pian, enintään tunnin sisällä avaamisesta.
Näytteiden säilytys
• Jos välitön testaus ei ole mahdollista, näytteenottotikku voidaan säilyttää steriilissä muoviputkessa 2–8°C:ssa 24 tunnin ajan.
• Uutettu näyteliuos säilyy 2 tuntia huoneenlämmössa tai 24 tuntia 2–8°C:ssa.
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