
 

 
Käyttöohjeet 

COVID-19 Antigeenipikatesti Kit - Nenänäyte 
 FI  

Itsetestaamiskäyttöön / Soveltuu ei-ammattilaisen 
yksityishenkilön suorittamaan itsetestaukseen. 
 
VAROTOIMENPITEET ENNEN KÄYTTÖÄ 
1. Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen ensimmäistä 

käyttökertaa. 
2. Henkilöille, jotka eivät itse pysty tekemään testiä 

itselleen, tulisi testaus tehdä huoltajan tai laillisen 
holhoojan toimesta. 

3. Alle 15-vuotiaiden lasten tulisi tehdä testi aikuisen 
valvonnan alaisuudessa. 

4. Tämä testi havaitsee SARS-CoV-2 antigeenin nenän 
etuosan limakalvoilta, näyte kerätään käyttäen steriiliä 
näytepuikkoa. 

5. Jos olet toipumassa viimeaikaisesta nenänielun vammasta, 
leikkauksesta tai vastaavasta operaatiosta tai kärsit 
verenhyytymishäiriöstä, tulee näytepuikkoa käyttää 
hellästi. 

6. Käytä vain pakkauksessa tulleita osia testin tekemiseen. 
Älä käytä muuta alkuperää olevia osia tai tarvikkeita. 

7. Käytä tuotetta paikassa, jossa on riittävästi valoa jotta 
testin tulokset ovat selkeästi tulkittavissa. 
 

VAROTOIMENPITEET KÄYTÖN JÄLKEEN 
1. Mikäli testitulos on positiivinen, ole yhteydessä 

terveydenhuollonammattilaiseen. Positiivinen tulos tulisi 
vahvistaa PCR-testillä. 

2. Negatiivinen tulos ei sulje pois SARS-CoV-2-
virusinfektiota, vähäinen viruskuorma voi antaa 
virheellisen negatiivisen tuloksen. 

3. Mikäli loukkaat itsesi ottaessasi näytettä, hakeudu 
lääkäriin. 

4. Kun testi on valmis, desinfioi testikasetti, puikko sekä 
muut testin komponentit desinfiointiaineella tai 70%-75% 
alkoholiliuoksella. 

5. Käytön jälkeen kääri desinfioidut testin tarvikkeet 
kokoon ja hävitä ne paikallisten ohjeiden mukaisesti. 

6. Pese kädet huolellisesti testin jälkeen. 

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALMISTELUT ENNEN TESTIÄ 

 

 

 

• Aseta tuote huoneenlämpöön (15-30°C tai 
59-86°F). 

 

 

 
• Tyhjennä sieraimet niistämällä. 

 

 

 
• Pese kädet ja pidä ne kuivana. 

 
 
 
 

• Lue ohjeet huolellisesti läpi. 
• Skannaamalla QR-Koodissa olevan 

www-osoitteen löydät 
käyttöohjevideon. 

 
 
 
 

• Tarkista viimeinen käyttöpäivä. 
• ÄLÄ KÄYTÄ testiä päivämäärän 

jälkeen. 

 
 
 
 

• Voit käyttää kelloa tai puhelinta 
ajastamiseen. 

 

 

 

• Käytön jälkeen kääri desinfioidut testin 
tarvikkeet kokoon ja hävitä ne paikallisten 
ohjeiden mukaisesti. 

 

OHJEET TESTIN KÄYTTÖÖN 

 

 

 

 

• Repäise näytteenottotikun 
säilytyspussi auki. 

• ÄLÄ KOSKE tikun 
kärkeen, jossa on 
vanutuppo. 

 

 

 

 

 

 

• Aseta tikku 2-3cm syvyyteen 
sieraimeen. 

 
 
• Pyöritä tikkua 5 pyöräystä 

sieraimessa 20 sekunnin ajan 
kerätäksesi näyte. 

• ÄLÄ TYÖNNÄ VÄKISIN tikkua 
sieraimeen, jotta et aiheuttaisi 
vammaa nenään. 

Uuttoputki ja 
annostelukorkki  

Näytteenottotikku 

Revi 
tästä 

Testikasetti  
(Pakattu foliopussiin) 

Tulosikkuna 

Näytekaivo “S” 

Foliopussi 

Revi TÄSTÄ 

Kuivausaine  
(Hävitä, älä avaa) 

Käyttöohjeet 



 

 

 

 

• Toista näytteenotto asettamalla sama 
tikku hellästi toiseen sieraimeen. 

• Pyöritä tikkua 5 pyöräystä 
sieraimessa 20 sekunnin ajan 
kerätäksesi näyte. 

 

 

 

 

• Poista uuttoputken suuaukon suojana 
oleva foliosinetti. 

• Aseta näytteenottotikku uuttoputken 
sisälle. Liuota näytteenottotikkua 
uuttonesteessä sekoittaen ainakin 5 
kertaa. 

 

 

 

 

 

• Purista putkea sormilla yhteen. 
• Liikuta tikkua ylös-alas vähintään 

kolme kertaa, jotta kaikki liuos valuu 
putkeen. 

• Poista näytteenottotikku. 

 

 

 

 

 

• Aseta uuttoputken annostelukorkki 
huolellisesti paikalleen. 

• Purista putkea kolme kertaa, jotta 
uuttoliuos sekoittuu. 

• Anna näytteen seistä 1 minuutin. 

 
 
 
 

• Repäise foliopussi auki 
nurkasta 

• Ota testikasetti ulos ja aseta 
se pöydälle. 

 
 
 
 
 
 

Pidä uuttoputkea ylösalaisin ja 
varovasti puristaen lisää 3 tippaa 
uuttoliuosta testikasetin 
näytekaivoon "S" 

 

 

 

 

• Lue tulos 15 minuutin kuluttua. 
• Testitulos ei ole luotettava 30 minuutin 

jälkeen. 
• ÄLÄ käytä uudelleen, eli älä lisää tai 

laita uudelleen näyteliuosta testi-
liuskalle, jota on jo kertaalleen käytetty. 

TESTITULOSTEN TULKINTA 

 

 

 

Positiivinen (+): punaiset nauhat 
ilmestyvät sekä T- että C-viivalle 15-
30 minuutissa. 
Kaikki näkyvät varjot T-linjalla tulisi 
katsoa positiivisiksi. 

On syytä epäillä COVID-19 -tartuntaa. Sinun tulisi: 
 Olla välittömästi yhteydessä lääkäriin tai paikalliseen 

terveysasemaan 
 Noudattaa paikallisia ohjeita eristäytymisestä ja 

karanteenista 
 Hakeutua PCR testiin, jolla tulos voidaan vahvistaa 

 

 

 

Negatiivinen (-): punainen viiva tulee 
näkyviin C-linjan kohdalle 15-30 
minuutin kuluessa mutta T-linjan kohdalle 
ei tule näkyviin punaista viivaa 15-30 
minuutin kuluessa. 

Negatiivinen tulos ei voi täysin sulkea pois mahdollisuutta 
virusinfektiolle. On siksi suositeltavaa että: 
 Jatkat voimassa olevien ohjeiden noudattamista koskien 

lähikontakteja ja suojautumista 
 Infektio on mahdolllinen vaikka testitulos onkin 

negatiivinen 
 Jos infektiota epäillään, toista testi 1-2 päivän kuluttua 

sillä koronavirusta ei ole aina tarkasti havaittavissa 
kaikissa infektion vaiheissa 

 

 

 

Mitätön: Jos C-linjan alueella ei näy 
punaista viivaa 15-30 minuutin kuluessa, 
testi on mitätön. Tee testi uudelleen 
toisella testikasetilla. 

Mikäli testitulos on mitätön: 
 Testi voi olla suoritettu virheellisesti. 
 Toista testi. 
 Mikäli testitulos on uudelleen mitätön, ota yhteys 

lääkäriin tai paikalliseen COVID-19 testiasemaan. 

 

TOIMINTA TESTITULOKSEN JÄLKEEN 

 

 

 

 

• Desinfioi testin komponentit 
desinfiointiaineella tai 70% - 
75% alkoholiliuoksella. 

 

 • Laita käytetyt testin osat muovipussiin. 
• Sulje pussi ja hävitä se talousjätteen 

mukana. 

 

 
• Pese kädet huolellisesti. 

 

YHTEENVETO 
Uudet koronavirukset kuuluvat β-sukuun. COVID-19 on 
tarttuva ja akuutti hengitystieoireyhtymä. Ihminen on altis 
taudille. Infektoitunut potilas on yleisin infektion lähde, myös 
oireettomat kantajat voivat toimia infektiolähteenä. Tämän 
hetken tutkimusten mukaan taudin itämisaika on noin 1-14 vrk, 
yleisemmin 3-7 vrk. Tyypillisimmät taudin oireet ovat: kuume, 
kuiva yskä sekä väsymys. Myös seuraavia oireita on raportoitu: 
lihaskivut, kurkkukipu, ripuli, päänsärky, sidekalvontulehdus, 
maku- ja/tai hajuaistin menetys, ilhottumat, varpaiden tai 
sormien värjäytyminen. Vakaviin oireisiin kuuluvat 
hengitysvaikeudet ja hengenahdistus, paine rinnassa tai 
rintakivut, puheen menetys. Ilman ajoissa annettua 
lääkinnällistä hoitoa COVID-19 voi aiheuttaa vakavia oireita 
tai pahimmillaan kuoleman.  
 
KÄYTTÖTARKOITUS 
Tämä tuote soveltuu sellaisten henkilöiden testaamiseen, joilla 
on COVID-19 infektiolle tyypillisiä oireita kuten yskä, kuume 
ja väsymys jotta SARS-CoV-2 infektio todetaan aikaisessa 
vaiheessa. Testiä voidaan myös käyttää ilman COVID-19 -
oireita olevien henkilöiden terveydentilan säännölliseen 
seuraamiseen. 
 
TESTAUSMENETELMÄ 
OVID-19 Antigeeni Testi – Nenänäyte on immunokromato-
graafinen kalvoimeytysanalyysi joka hyödyntää erittäin 
herkkiä monoklonaalisia vasta-aineita havaitakseen SARS-
CoV-2 viruksen nukleokapsidiproteiinin. Testinauhassa on 
seuraavat osat: näytetyyny, reagentti- eli konjugaattityyny, 
reaktiokalvo ja imeytystyyny. Konjugaattityynyssä on 
kolloidikultaa konjugoituna monoklonaaliseen SARS-CoV-2 
nukleokapsidiproteiinin vasta-aineeseen; reaktiokalvossa 
sijaitsevat toissijaiset vasta-aineet SARS-CoV-2:n 
nukleokapsidiproteiineille. Koko testinauha on muovisessa 
kasetissa. Kun näytettä laitetaan näytesyvennykseen, tyynyyn 
imeytyvät konjugaatit liukenevat ja kulkeutuvat näytteen 



mukana. Jos SARS-CoV-2 antigeenia on näytteessä, anti-
SARS-CoV-2 konjugaatin ja viruksen yhdiste tarttuu 
monoklonaalisiin anti-SARS-CoV-2 vasta-aineisiin, joita on 
testilinjan (T) kohdalla. Viivan puuttuminen T-linjalta viittaa 
negatiiviseen tulokseen. Testin toiminnan tarkistamiseksi 
punainen viiva tulee aina näkyviin kontrollilinjan kohtaan (C) 
osoittaen, että oikea määrä näytettä on lisätty ja että riittävä 
virtaus testiliuskalla on tapahtunut (engl. ”wicking effect”). 
 
SÄILYTYS JA SÄILYVYYS 

 

Säilytys 
2°C-30°C 

 

Säilyy 24kk 
Katso pakkaus 

 

Suojaa 
auringon- 

valolta  

Pidä kuivassa 

 

 Ei lasten    
ulottuville 

 

Älä käytä mikäli 
pakkaus on 

vahingoittunut 

 

VAROITUKSET JA RAJOITTEET 
1. Sellaisten henkilöiden, jotka eivät kykene suorittamaan 

testausta itsenäisesti, testaus tulee suorittaa huoltajan 
toimesta. 

2. Tätä testiä voidaan käyttää vain nenästä otettaville 
pyyhkäisynäytteille. Muiden näytteiden käyttäminen voi 
johtaa epätarkkoihin tai virheellisiin testituloksiin. 

3. Tee testi 2 tunnin kuluessa näytteenotosta. Vanhentuneet 
näytteet voivat antaa epätarkkoja tuloksia. 

4. Lisää testikasetin näytekaivoon "S" vain ohjeiden 
mukainen määrä uuttoliuosta. Liian pieni tai liian suuri 
määrä voi johtaa virheelliseen testitulokseen. 

5. Odota 15-30 minuuttia ennen kuin luet tuloksen. Liian lyhyt 
tai liian pitkä aika heikentää tuloksen tarkkuutta. 

6. Mikäli näyteviiva on kontrolli-ikkunan ulkopuolella, testi 
on mitätön, uusi testi. 

7. Tämä on kertakäyttöinen ja käytön jälkeen hävitettävä tuote. 
ÄLÄ kierrätä tai käytä uudelleen mitään testin osia tai 
tarvikkeita. 

8. Käytön jälkeen, desinfioi testikasetti, näytteenottotikku 
sekä muut testin komponentit valkaisuaineella tai 70%-75% 
alkoholiliuoksella. 

9. Pese kädet huolellisesti. 

TUOTTEEN SUORITUSKYKY 
Havaitsemisraja (LoD): Tuotteen havaitsemisraja on 0.05 
ng/mL SARS-CoV-2 nukleokapsiidiproteiiniliuosta. 
 
Ristikkäinen reaktiivisuus muiden taudin aiheuttajien 
kanssa 
Ristikkäisiä reaktiivisuuksia ei havaittu seuraavien taudin 
aiheuttajien kanssa: Staphylococcus aureus, Pneumokokki, 
Tuhkarokko, Sikotauti, Adenovirus tyyppi 3, Mycoplasma 
pneumoniae, Parainfluenssavirus 2, Metapneumovirus, SARS-
CoV, MERS-CoV, Ihmisen koronavirus OC43, Ihmisen 
koronavirus 229E, Ihmisen koronavirus NL63, Ihmisen 
koronavirus HKU1, Bordetella parapertussis, Influenssa B-
virus Victoria, Influenssa B-virus Yamagata/16/1988, 2009 
pandemian A-influenssa (H1N1) virus, A-influenssa (H3N2) 
virus, Lintuinfluessa A (H7N9) virus, Lintuinfluessa A (H5N1) 
virus, Epstein-Barr virus, Enterovirus CA16, Rinovirus, 
Meningokokki, sekä RS-virus. 
Häiriötekijätesti 
Mikään seuraavista aineista testatussa pitoisuudessaan ei 
häirinnyt testiä: Umifenoviiri,Alumiinihydroksidi, 
Atsitromysiini, Beklometasoni, Bilirubiini, Budesonidi, 
Keftriaksoni, Deksametasoni, Flunisolidi, Flutikasoni, 
Hemoglobiini, Histamiini Hydrochloridi, Levofloksasiini, 
Lopinaviiri, Meropeneemi, Mometasoni, Musiini, 
Oseltamiiviri, Oksimetatsoliini, Peramiviiri, Phenylephrine, 
Ribavirin, Ritonaviiri, Natriumvetykarbonaatti, natriumkloridi,  
Tobramysiini, Triamsinoloniasetonidi, Tsanamiviiri, α-
interferoni. 
Mikään seuraavista hengitystiepatogeeneista ei häirinnyt testiä: 
Staphylococcus aureus, Pneumokokki, tuhkarokko, 
Adenovirus tyyppi 3, Mycoplasma pneumoniae, Parainfluenza 
virus 2, Metapneumovirus, SARS-CoV, MERS-CoV, Ihmisen 
koronavirus OC43, Ihmisen koronavirus 229E, Ihmisen 
koronavirus NL63, Ihmisen koronavirus HKU1, Influenssa B 
virus (Victoria), Influenssa B virus (B/Yamagata/16/1988), 
2009 pandemian A-influenssan (H1N1) virus, A-influenssan 
(H3N2) virus, Lintuinfluenssa A (H7N9) virus, 
Lintuinfluenssa A (H5N1) virus, Epstein-Barr virus, 
Enterovirus CA16, Rinovirus sekä RS-virus. 
Herkkyys ja kohdentuneisuus sekä suorituskyky 
Tuotetta verrattiin vahvistettuun kliiniseen diagnoosiin. 

Nenänäyte RT-PCR  
Yhteensä Positiivinen Negatiivinen 

Positiivinen 168 2 170 
Negatiivinen 5 262 267 

Yhteensä 173 264 437 
 Herkkyys Kohdentuneisuus Tarkkuus 
 97.1% 99.2% 98.4% 

 95% CI: 
[93.4%-99.1%] 

95% CI: 
[97.3%-99.9%] 

95% CI: 
[96.7%-99.4%] 

Yleisesti puhuen, jokaisesta 100sta RT-PCR vahvistetusta 
virusnäytteestä, noin 97 positiivistä on myös todettu 
positiiviseksi tällä tuotteella. 100sta näytteestä ilman virusta, 
noin 99 näytettä on todettu negatiiviseksi tällä tuotteella. 
 
RAJOITUKSET 
1. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan COVID-19 viruksen 

itsetestaukseen. Lopullinen diagnoosi ei saa perustua 
yksittäiseen testitulokseen, vaan sen tulee tehdä lääkäri 
kliinisten havaintojen ja muiden testien pohjalta. 

2. Negatiivinen tulos osoittaa, että näytteessä ei ole virusta tai 
viruskuorma on alle tämän tuotteen havaitsemisrajan. Se ei 
voi täysin sulkea pois potilaan virusinfektion 
mahdollisuutta. Liian varhainen testaus virukselle 
altistumisen jälkeen voi myös antaa negatiivisen tuloksen. 
Toista testi muutaman päivän kuluttua, jos epäilet 
virustartuntaa. 

3. Positiivinen tulos osoittaa, että testatun näytteen 
viruskuorma on korkeampi kuin tämän tuotteen 
havaitsemisraja. Testiviivan värin vahvuus tai tummuus ei 
kuitenkaan välttämättä korreloi infektion vaikeusasteen tai 
potilaan taudin etenemisasteen kanssa. 

4. Noudata ohjeita tarkasti, kun säilytät ja käytät tuotetta. 
Väärät negatiiviset tulokset voivat johtua myös 
epänormaaleista tai vääristä säilytysolosuhteista tai 
virheellisestä näytteenotosta. 

5. ÄLÄ käytä testiä, jos pakkaus on vaurioitunut. Testin tulos 
voi olla epätarkka. 

6. Oireettomilta COVID-19-ihmisiltä otetuilla näytteillä voi 
tulla vääriä negatiivisia tuloksia, jos virusainesta ei tule 
kerättyä tarpeeksi. 

7. Virusantigeenien määrä näytteessä vähenee taudin keston 
myötä. Viikon kuluttua oireiden alkamisesta otetut näytteet 
ovat alttiimpia väärille negatiivisille tuloksille 

 



PAKKAUSMERKINNÄT 

 
Valmistaja 

 
Valmistuspäivämäärä 

 Valtuutettu edustaja  
Lue ohjeet ennen 
käyttöä 

 
Testien lukumäärä per 
pakkaus(sisältö)  

In vitro diagnostinen 
testi 

 Valmistuserän koodi 
 

Viimeinen 
käyttöpäivä 

 Tuotenumero  
Säilytyslämpötila 2-
30°C 

 
Ei uudelleenkäyttöä 
(kertakäyttöinen)  

Älä käytä mikäli 
pakkaus on 
vaurioitunut 

 
Suojaa auringon- 
valolta  

Pidä kuivassa 
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