
S

×4

  

×6

  

S

15-20

Vent i

1 min.

×5

1 Åpne posen med 
testkassetten ved 

delemerket på posen.  
Ta ut testkassetten. Testen 
må brukes innen en time.

7 Tilsett 4 dråper 
ekstrahert prøve  

i prøvebrønnen (S).

3 Ta ut prøvepinnen 
av emballasjen. Før 

inn prøvepinnen vertikalt i 
et nesebor, til du kjenner 
motstand (ca. 3 cm).

4 Roter prøvepinnen 
5 ganger langs 

neseveggen for å sikre at 
nesesekret og celler samles 
opp. Prøvepinnen må berøre 
indre del av neseveggen. 
Bruk samme prøvepinne 
og gjenta prosedyren i det 
andre neseboret. Ta ut 
prøvepinnen fra nesen.

5 Sett prøvepinnen i 
ekstraksjonsrøret og vri 

den minst 6 ganger mens du 
trykker den ned mot bunnen 
av røret. 

2 Fjern forseglingen på 
ekstraksjonsrøret som 

inneholder et fortynnings-
middel, og plasser det i 
utskjæringshullet på esken.

8 Start tidtakeren, eller 
noter tidspunktet. 

Les av resultatet etter 15 
minutter. Resultatet må ikke 
tolkes etter 20 minutter. 
 
Sett den røde korken på 
dråpetelleren før du kaster 
ekstraksjonsrøret i søpla.

Hurtigveiledning

Biosynex  
COVID-19 Ag for selvtesting

www.aidian.no

6 Trekk ut så mye 
væske som mulig fra 

prøvepinnen. For å gjøre 
dette, trykk prøvepinnen 
mot kanten av røret flere 
ganger. Fjern deretter 
prøvepinnen fra røret og 
kast den.  
 
Sett dråpetelleren på 
ekstraksjonsrøret.

Les pakningsvedlegget før du utfører testen.
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Instruksjoner for håndtering og 
testbegrensninger
• Oppbevar selvtestsettet og dets komponenter util-

gjengelig for barn; fortynningsmidlet kan utgjøre en 
betydelig risiko ved inntak. Testkassetten må ligge  
i den forseglede posen til den skal brukes. 

• Testen må brukes umiddelbart etter at prøven er 
samlet i et miljø uten fuktighet. 

• Den brukte testkassetten samt alle komponenter i 
testen, kan kastes sammen med husholdningsavfall,  
i en forsvarlig lukket pose. Testen er til engangsbruk. 

• Testingen må utføres i romtemperatur (15°C–30°C). 

• Hvis løsningen kommer i kontakt med hud eller øyne, 
skyll grundig med vann.

• Bruk store mengder vann og skyll avfall som kastes i 
vasken grundig. 

• Ikke bruk kassetten hvis emballasjen er skadet eller 
etter utløpsdatoen som er angitt på posen i alumini-
um og på utsiden av esken. Testen må lagres frostfritt, 
på et tørt sted mellom 2°C og 30°C. 

• Et negativt resultat utelukker ikke infeksjon med 
SARS-CoV-2-viruset. Oppfølgingstester med moleky-
lær diagnostikk bør utføres for å utelukke infeksjon.

• Denne testen er ikke en erstatning for en medisinsk 
konsultasjon, eller for resultatet av en biologisk ana-
lyse utført i et medisinsk analyselaboratorium. 

• Et positivt testresultat utelukker ikke muligheten for 
samtidig infeksjon med andre patogener. Et positivt 
resultat må bekreftes med en laboratorieanalyse. 
Rådfør deg med legen din, og ikke ta noen medisin-
ske avgjørelser uten først å søke råd fra fastlegen din.

Tolkning av resultater

Biosynex  
COVID-19 Ag for selvtesting

Kostnadseffektiv og hurtig påvisning av 
SARS-2 antigen fra neseprøver

Pålitelig resultat 
• Sammenlignet med PCR, er relativ sensitivitet 97,2%  

og spesifisitet 100%

Brukervennlig 
• Kun noen få trinn fra prøve til resultat 
• Alle nødvendige reagenser følger med i settet,  

inkludert prøvetakingspinner 

Negativt resultat 
Forekomst av kun en linje, kontrollinje (C) 
indikerer et negativt resultat. Intensitet og 
fargenyanse på linjen har ingen betydning. 

Positivt resultat 
Forekomst av to linjer, en i kontrollinjeområdet 
(C) og en i testlinjeområdet (T) indikereret positivt 
resultat. Intensitet og fargenyanse på linjene har 
ingen betydning.

Ugyldig resultat 
Hvis kontrollstreken (C) ikke vises etter at 
testen er utført, anses resultatet som ugyldig. 
Gjennomgå prosedyren og gjenta testen med en 
ny kassett. Årsak til ugyldig resultat kan være at 
prøvetakingsprosedyren ikke er korrekt utført,  
eller at testen ikke fungerer som den skal.

Skann QR-koden for å se demonstrasjonsvideoen  
på YouTube (på engelsk).
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