
Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka 
SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal -testiä 
käytetään. 
On tärkeää, että luet potilaille suunnatut käyttöohjeet 
ennen testin tekemistä.
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Varoitus! 

• Pese kätesi saippualla ja vedellä tai käytä
käsihuuhdetta ennen testin suorittamista ja sen
jälkeen.

• Pidä näytetikku puhtaana. Älä kosketa näytetikun
kärkeä, ja varmista, että se ei joudu kosketuksiin
pintojen kanssa ennen käyttöä.

• Käytä testisarjaa vain kerran.
• Vältä kosketusta ihon tai silmien kanssa. Jos

näin kuitenkin vahingossa tapahtuu, huuhtele
hyvin ihoärsytyksen välttämiseksi. Jos olet
huolissasi asiasta, ota yhteyttä lääkäriin. Jos
nestettä läikkyy, puhdista se huolellisesti sopivalla
desinfi ointiaineella.

• Älä käytä mitään testin osaa kehossasi lukuun
ottamatta testisarjaan sisältyvää näytetikkua. Älä
niele mitään osia.

Tärkeää 
tietoa turvallisuudesta

1. Avaa foliopussi 2 repäisemällä repäisyviivaa
pitkin ja ota ulos yksi nestettä sisältävä putki ja
yksi tippakorkki. Aseta ne pöydälle.

2. Avaa putken sinetti varovasti läikyttämättä put-
ken sisällä olevaa nestettä. Aseta putki putkipi-
dikkeeseen.

2 Nenänäytteen ottaminen ja valmisteleminen
3. Niistä nenäsi kerran nenäliinaa käyttämällä.

4. Ota näytetikku pakkauksesta. Varmista, että
kosketat vain näytetikun vartta, etkä kärjen
pehmeää tyynyä.

5. Kallista päätäsi hieman taakse.

6. Vie näytetikku tyynypää edellä vasempaan sie-
raimeen. Liu'uta näytetikkua hitaasti noin 2 cm
eteenpäin (suuontelon katon suuntaisesti, ei
ylöspäin), kunnes tunnet vastusta. Älä kohdista
näytetikkuun painetta.

7. Kierrä näytetikkua 4 kertaa (yhteensä noin
15 sekunnin ajan) nenäseinämää vasten ennen
sieraimesta poistamista.

8. Toista vaiheet 6 ja 7 oikeassa sieraimessa samalla
näytetikulla.
Huomaa: Näytteet on kerättävä molemmista
sieraimista samalla näytetikulla.

Testisarjan osat

1 Testin valmistelu

3. Tarkista viimeinen käyttöpäivä  foliopussien
takapuolelta. Älä käytä testiä, jos viimeinen käyttö-
päivä on mennyt.
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4. Avaa yksi foliopusseista 1 repäisemällä repäisyvii-
vaa pitkin ja ota testiväline ja kuivausainepakkaus
ulos.
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SARS-CoV-2 
Antigen Self Test Nasal
Pikaopas potilaille

Pussi 1, joka sisältää testivälineen ja kuivausainepakkauksen (x5)

5. Varmista, että testiväline on ehjä eikä kuivaus-
ainepakkauksessa ole vihreitä rakeita. Älä avaa
kuivausainepakkausta.

1. Jos kontrolliviivaa (C) ei näy, tulos on katsottava kelpaamattomaksi.
Testi ei toimi oikein, ja sinun tulee tehdä toinen testi käyttämällä
toista testisarjaa.

Olet saattanut suorittaa testin väärin. Lue käyttöohjeet huolellisesti
ja toista testi. Jos testitulos on edelleen virheellinen, ota yhteys
lääkäriin tai COVID-19-testauskeskukseen.

4 Tulosten tulkitseminen

Positiivinen testitulos Negatiivinen testitulosVirheellinen testitulos

2. Jos kontrolliviivan (C) lisäksi näkyy testiviiva (T), tulos on positiivi-
nen.

Katso tulosta tarkasti. Testi katsotaan positiiviseksi, jos kaksi viivaa
on näkyvissä – vaikka ne olisivat heikkoja.

Positiivinen testitulos tarkoittaa, että on erittäin todennäköistä, että
sinulla on COVID-19. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin / peruster-
veydenhuollon lääkäriin tai paikalliseen terveysviranomaiseen ja
noudata paikallisia omaehtoista eristystä koskevia ohjeita. Lääkäri
voi vaatia, että sinulle tehdään PCR-testi tuloksen vahvistamiseksi.

3. Jos kontrolliviiva (C) on näkyvissä (riippumatta siitä, kuinka heikko
se on) ja testiviiva (T) ei ole näkyvissä, tulos on negatiivinen.
On epätodennäköistä, että sinulla on COVID-19.

Vaikka testi on negatiivinen, noudata kaikkia hygienia- ja turvalli-
suustoimenpiteitä.
Jos epäilet, että sinulla on infektio (eli jos sinulla on pitkään
jatkuneita oireita tai jos oireesi pahenevat), ota yhteyttä lääkäriin
/ perusterveydenhuollon lääkäriin. Sinulla voi olla eri infektio tai
testitulos voi olla väärä. Voit toistaa testin 1–2 päivän kuluttua, kos-
ka COVID-19:ää ei voida todeta täysin tarkasti infektion kaikissa
vaiheissa.

Pussi 2, joka sisältää 5 nestettä sisältävää putkea ja 5 tippakorkkia (x1)

Steriili näytetikku Tarvittavat materiaalit, jotka eivät sisälly 
toimitukseen:

• Ajastin

• Nenäliina

3 Testin suorittaminen
1. Aseta testiväline tasaiselle pinnalle.

2. Pitele putkea pystyssä alla olevassa kuvassa
merkityn pyöreän altaan yläpuolella (ei suorakul-
maisen tulosikkunan yläpuolella).

3. Lisää tarkalleen 4 tippaa pyöreään altaaseen.
Purista tarvittaessa putken seiniä varovasti yhteen.
Huomaa: Voit jatkaa testiä, vaikka lisäisit vahingos-
sa 5 tippaa testivälineeseen.

4. Aseta ajastin ja lue testitulos 15–30 minuutin
kuluttua.

VAROITUS! Testitulokset, jotka luetaan  ennen
kuin on kulunut 15 minuuttia tai kun on
kulunut yli 30 minuuttia, voivat olla virheellisiä.

4 tippaa

1. Lue potilaille suunnatut
SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal -testin käyt-
töohjeet huolellisesti.

2. Pese kätesi saippualla ja vedellä tai käytä käsihuuh-
detta ennen testin suorittamista.

VAROITUS! Jos putkea ei puristeta, tuloksena voi olla vääriä 
tuloksia, koska näytetikussa on liikaa puskuria.  

9. Työnnä näytepuikkoa putkeen, kunnes pehmeä tyyny
on nesteessä. Purista putkea pohjasta ja pidä siitä
tiukasti kiinni. Pyöritä näytetikkua yli 10 kertaa, jotta
biologinen materiaali siirtyy näytetikusta nesteeseen.

10. Vedä näytetikku ulos putkesta painaen samalla put-
ken sivuista niin, että neste puristuu pois näytetikusta.
Hävitä näytetikku ja sulje putki tiukasti tippakorkilla.
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15–30 min
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Jälleenmyyjä: 
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim, Germany
www.roche.com

Valtuutettu edustaja:
MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 
D-66386 St. Ingbert, Germany

SD Biosensor, Inc.
C-4th&5th, 16, Deogyeong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
KOREAN TASAVALTA 
Valmistusmaa: Korea

> 10x

Putkipidike

5. Pese kätesi saippualla ja vedellä tai käytä käsihuuh-
detta testin suorittamisen jälkeen.

Vasen sierain Oikea sierain

4x 4x


