
1 Spyttprøve: Viktig! Ikke ha noe i munnen i minst                 
30 minutter før prøvetaking. Skyll munnen. Sett prøve- 

pinnen inn i munnen og tørk forsiktig av slimhinnen 3-5 ganger. 
Ta ut pinnen. 
Neseprøve: Sett prøvepinnen inn i det ene neseboret,             
ca. 2,5 cm inn fra kanten av neseboret. Roter prøvepinnen       
5 ganger langs slimhinnen for å sikre riktig prøvetaking. Bruk 
samme prøvepinne og gjenta i det andre neseboret.

5 Trykk dråpetelleren fast 
på ekstraksjonsrøret 

som inneholder prøven. 
Bland grundig ved å rotere 
eller vende på røret.  

6 Hold ekstraksjonsrøret 
med tuppen vendt ned, 

klem  sammen sidene på 
ekstraksjonsrøret og drypp 
3 dråper av prøvematerialet 
i prøvebrønnen på test-
kassetten. Unngå luftbobler.

2 Fjern og kast korken på 
ekstraksjonsrøret. Pass 

på at du ikke søler væsken.
3 Sett prøvetakings-

pinnen i ekstraksjons-
røret og beveg pinnen opp 
og ned i væsken i minst 15 
sekunder, uten å søle ut  
noe av væsken. 

7 Les av resultatet etter 
15 minutter. Resultatet 

må ikke tolkes etter  
20 minutter.
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4 Ta ut prøvetakings-
pinnen samtidig som 

du klemmer sammen sidene 
på ekstraksjonsrøret og 
roterer prøvetakingspinnen, 
for å trekke ut væsken.                     

Les pakningsvedlegget før du utfører testen.

×3

×3
15-20

15 s.
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Forholdsregler 
• La testkassetten, prøven og bufferen oppnå romtemperatur før testing.
• Utfør testen så raskt som mulig etter folieposen med testen er åpnet, og innen 1 time.
• Det er ikke tillatt å spise (mat, drikke, tyggegummi) eller røyke/snuse i minst 30 minutter før spyttprøvetaking.

Lagring av prøvemateriale
• Spyttprøver er stabile i romtemperatur i 1 time. Prøver som ikke kan brukes innen 1 time, bør oppbevares ved -20°C eller lavere.
• Neseprøver som brukes innen 24 timer kan lagres ved 4°C. Prøver som ikke skal brukes innen 24 timer, bør oppbevares ved -70°C 

eller lavere (hvis lagring i -70°C ikke er mulig, bruk midlertidig lagring ved -20°C). Ikke bruk prøver som har blitt frosset og tint 
gjentatte ganger.

Tolkning av resultater

GenSureTM COVID-19  
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Kostnadseffektiv og hurtig påvis-
ning av SARS-CoV-2 antigen fra 
spytt- og neseprøver

Pålitelig resultat 
• Neseprøve sammenlignet med PCR,  

relativ sensitivitet 96,86% og spesifisitet 100%
• Spyttprøve sammenlignet med PCR,  

relativ sensitivitet 96,73% og spesifisitet 100% 

Brukervennlig
• Både nese- og spyttprøve kan brukes.
• Kun noen få trinn fra prøve til resultat 
• Alle nødvendige reagenser følger med i settet, 

inkludert prøvetakingspinner 
• Oppbevaring i romtemperatur (4–30°C)

Kun til profesjonell in vitro-diagnostisk bruk.

Negativt resultat 
En rød strek vises i kontrollinjeområdet (C) men 
ingen i testlinjeområdet (T). Det indikerer at det 
ikke er coronavirus (SARS-CoV-2) antigener til 
stede i prøven, eller at mengden coronavirus 
(SARS-CoV-2) antigener til stede er lavere enn 
påvisningsgrensen for testen.

Positivt resultat
En rød strek vises i kontrollinjeområdet (C) og en 
i testlinjeområdet (T). Det indikerer at mengden 
coronavirus (SARS-CoV-2) antigener til stede er 
over påvisningsgrensen for testen.

Ugyldig resultat
Ingen rød strek vises i kontrollinjeområdet (C), 
og testen må anses som ugyldig. Årsak til ugyldig 
resultat kan være at prøvetakingsprosedyren ikke 
er korrekt utført, eller at testen ikke fungerer som 
den skal.  Det anbefales at prøven analyseres på 
nytt med en ny testkassett.


