3.

vinsamlegast leitaðu læknis, ef nef þitt er slasað við

UNDIRBÚNINGUR FYRIR PRÓF

sýnatöku.

leiðbeiningar um notkun
COVID-19 Antigen uppgötvun Kit - nefþurrka

4.

notaða íhluti með bleikjuúða eða 70% -75% áfengisúða

IS

Fyrir sjálfspróf notkun / Hentar fyrir ekki sérfræðingar til að
framkvæma sjálfspróf.

Sumar varúðarráðstafanir áður en varan er notuð
1.

fyrir notkun skaltu lesa leiðbeiningarnar vandlega.

2.

prófið ætti að vera framkvæmt af lögráðamönnum, ef fólk

Vinsamlegast sótthreinsaðu þurrkur, prófkort og aðra

5.

í samræmi við gildandi reglur, pakkaðu sótthreinsuðu
hlutunum og fargaðu þeim.

6.

VARA HLUTI

• Þvoðu hendur vandlega og haltu þeim

Afhýðið hér

Fyrir börn yngri en 15 ára verður sjálfsprófið að vera

þurrum.
Niðurstöðuglug

Þetta próf greinir SARS-CoV-2 mótefnavaka í seytingu í

Hleður vel “S”

nefholi, sem safnað er með dauðhreinsuðum nefþurrku.
5.

Þetta fólk sem hefur nýlega fengið áverka í nef eða

Ál filmu Poki

skurðaðgerð, eða er með alvarlega storkukvilli, þá er

Próf kort
(Pakkað í pokann)

eftir táknið

til að prófa skaltu vinsamlegast nota íhlutina sem fylgja

á álpappírspokanum.

leiðbeiningar eftir notkun vörunnar
1.

á hinni hliðinni

• Forðastu að nota útrunnin

til að túlka niðurstöðurnar nákvæmlega, vinsamlegast
notaðu þessa vöru á stað með nægilegt ljós.

til

• Fyrir rekstrarmyndband geturðu
einnig skannað QR-kóðann.
Lestu leiðbeiningarnar um
notkun vandlega.

nefþurrku til að koma í veg fyrir áverka á nefinu.
búnaðinum. forðastu að nota íhluti annarra heimilda.
7.

• Lestu
leiðbeiningarnar
notkunar vandlega.

• Athugaðu fyrningardagsetningu

nauðsynlegt að grípa til mildrar aðgerðar við söfnun á
6.

• Til þess að hreinsa nefholið, fyrir neðan
nefið.

eftir prófið, þvoðu hendurnar vandlega.

undir eftirliti fullorðins fólks.
4.

or 59-86°F).

þegar prófinu er lokið.

sem ekki getur framkvæmt prófið sjálft
3.

• Settu íhluti vörunnar við stofuhita (15-30°C

próf.
Desiccant
(Fargaðu því.
Ekki opna)

vinsamlegast hafðu samband við heimilislækninn þinn

• Notaðu símann þinn eða horfðu

Leiðbeininga
r um notkun

á sem tímamælir..

eða leitaðu hjálpar hjá faglæknisstofnun eins fljótt og
auðið er, ef þú færð jákvæðar niðurstöður. Þú þarft

Afhýðið
hér

kjarnsýrupróf til að staðfesta veirusýkingu.
2.

Neikvæð niðurstaða getur ekki að öllu leyti útilokað
möguleika á veirusýkingu. röng sýnataka eða lítið
veiruálag getur einnig valdið fölskum neikvæðum árangri.

• Til að sótthreinsa íhluti notaðra vara, nota
bleikjuúða til heimilisnota eða 70% -75%
áfengissprey.

Útdráttur sýnis
rör og rörhettu

Sýnatökuþurrkur

PRÓFUNARAÐFERÐIR
• Afhýddu til að opna
pakkann
með
sýnatökuþurrku.
• forðastu að snerta
þjórfé.
• Í eitt nefhol, settu þurrkatappann
varlega í 2-3 cm.
• í nefinu, snúðu þurrku 5 umferðir
varlega í 20 sekúndur til að safna
seytingu
• Forðastu að þvinga þurrku, til að
meiða ekki nefið.
• Settu sama þurrkapottinn varlega í hinn.
• Í 20 sekúndur til viðbótar, snúið
þurrkuninni varlega 5 umferðir.

• Úr
sýnisútdráttarrör,
afhýddu
álþynnupakkninguna.
• Settu þurrkuna í útdráttarrör. Í að
minnsta kosti 5 umferðir, hrærðu þurrku
í lausninni.
• Með fingrum, kreistu rörið.
• Í að minnsta kosti 3 sinnum, færðu
þurrku upp og niður til að hrekja
sýnislausn úr þurrku.
• Taktu þurrku út.

• Settu túpulokið þétt á útdráttarrörið.
• Til að blanda sýnislausninni, kreista
rörið varlega í þrisvar sinnum.
• Í 1 mínútu settu rörið kyrr.

• Afhýddu til að opna
álpappírspokann.
• Taktu prófkortið út og settu
það á borð.

• Haltu rörinu á hvolf.
• Kreistu til að bæta við 3 dropum
af sýnislausn í hleðsluholuna “S”
á prófunarkortinu.

• Eftir 15 mínútur, lestu niðurstöðuna.
• Eftir 30 mínútur er niðurstaðan talin
ónákvæm og ógild.
• Forðastu að endurhlaða sýnislausn á
notað prófakort
Túlkun niðurstaðna
Jákvætt (+): Rauðar hljómsveitir
birtast bæði á T og C línunni eftir 15 til
30 mínútur.
Sérhver sýnilegur skugga á T-línunni
ætti að teljast jákvæður.
Nú er grunur um COVID-19 sýkingu. Þú ert því hvattur
til að:
•
Að hafa samráð við lækni / heimilislækni eða
heilbrigðisdeildina á staðnum.
•
Til að einangra sjálfan þig, fylgdu staðbundnum
leiðbeiningum.
•
Láttu gera PCR staðfestingarpróf.
Neikvætt (-): Rautt band birtist við C
línu en ekkert rautt band birtist við T
línu 15 til 30 mínútum eftir að sýni er
hlaðið.
Neikvæð niðurstaða getur ekki að öllu leyti útilokað
möguleika á veirusýkingu. Þú ert því hvattur til:
•
Haltu áfram að fylgja öllum viðeigandi reglum
varðandi snertingu við aðra og verndarráðstafanir.
•
Ef prófið er neikvætt getur sýking einnig verið til
staðar.
•
Ef grunur er um að endurtaka prófið eftir 1 - 2 daga
vegna þess að coronavirus er ekki til staðar í öllum
stigum smits er hægt að greina nákvæmlega.

Ógilt: það gefur til kynna að
prófniðurstaðan sé ógild, Ef ekkert rautt
band birtist við C línu með öðru
prófkorti prófa það aftur.
Ef prófaniðurstaðan er ógild:
•
Hugsanlega af völdum rangrar framkvæmdar
prófunar.
•
Endurtaka prófið.
•
Hafðu samband við lækni eða COVID-19 prófstöð,
Ef niðurstöður prófanna eru enn ógildar.
Verklagsreglur eftir túlkun niðurstaðna
• Til að sótthreinsa íhluti
notaðra
vara,
Notaðu
heimilisbleikjuúða eða 70% 75% áfengissprey.
• Í plastpoka skaltu geyma notaða
vöruhluta.
• Lokaðu pokanum og settu hann í annan
plastpoka. Fargaðu pokanum með
heimilissorpi.

• Þvoðu hendurnar vandlega.

SAMANTEKT
Skáldsagan coronaviruses tengist β ættkvíslinni. COVID-19
er bráð smitsjúkdómur í öndunarfærum. Fólk er almennt
næmt. Eins og er eru sjúklingarnir sem smitaðir eru af nýrri
kórónaveirunni aðal smitberinn; einkennalausir vírusberar
geta einnig verið smitandi uppsprettur. Miðað við núverandi
faraldsfræðirannsókn er ræktunartíminn 1 til 14 dagar,
aðallega 3 til 7 dagar. Afar algeng einkenni eru hiti, þurrhósti
og þreyta. Í sumum tilfellum er einnig um verki, hálsbólgu,
niðurgang, tárubólgu, höfuðverk, lyktarbragð eða lykt, útbrot í
húð eða mislit á fingrum eða tám. Alvarlegu einkennin fela í
sér öndunarerfiðleika eða mæði, brjóstverk eða þrýsting,
talleysi eða hreyfingu. Án tímanlegrar læknisíhlutunar geta
alvarlegir fylgikvillar eða jafnvel dauði komið fyrir
sjúklinginn með kransveiru

ÆTLAÐ NOTKUN

3.

Þessi vara hentar eingöngu fyrir fólk með svipuð einkenni og
COVID-19, eins og hósta, hita, þreytu osfrv., Til að aðstoða
við greiningu SARS-CoV-2 sýkingar snemma.
Það er einnig hægt að nota til að prófa fólk án COVID-19
einkenna til að fylgjast reglulega með heilsufarinu.
Prófregla
COVID-19 mótefnavaka uppgötvunarbúnaðurinn - Þurrkur í
nefi er ónæmis litskiljun himnugreining sem notar mjög
viðkvæm einstofna mótefni til að þekkja núkleópsíð prótein úr
SARS-CoV-2. Prófunarröndin er innihaldin af eftirfarandi
hlutum: nefnilega sýnishorn, hvarfpúði, hvarfhimnu og
gleypipúði. Hvarfapúðinn samanstendur af kolloid-gulli
samtengt með einstofna mótefninu gegn núkleókapsíðpróteini
SARS-CoV-2; hvarfhimnan inniheldur efri mótefni fyrir
núkleópsíð prótein af SARS-CoV-2. inni í plastbúnaði er öll
röndin föst.Þegar sýninu er bætt í sýnisholuna eru samtengd
efni sem eru frásoguð í hvarfpúðann leyst upp og flytja með
sýninu. Ef SARS-CoV-2 mótefnavaka er til staðar í sýninu,
verður flétta and-SARS-CoV-2 samtengdrar veiru og veiran
tekin af sérstökum and-SARS-CoV-2 einstofna mótefnum sem
eru húðaðir á prófunarlínusvæðinu (T). Fjarvera T línunnar
bendir til neikvæðrar niðurstöðu. Til að þjóna sem
verklagsstýringu birtist alltaf rauð lína á stjórnlínusvæðinu (C)
sem gefur til kynna að réttu rúmmáli sýnis hafi verið bætt við
og himnuflakandi áhrif.
BIRGÐ OG STÖÐUGLEIKI
Birgðir á
2°C til 30°C

Rennur út eftir
24 mánuði (sjá
umbúðir
umbúða)

Geymið fjarri
sólarljósi

Haltu þurru

Geymið þar
sem börn ná
ekki til

Ef pakkinn er
skemmdur, ekki
nota hann

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eftir sýnatöku, prófaðu innan tveggja klukkustunda.
Óþekkt sýni geta valdið fölskum niðurstöðum.
Til prófunar, vinsamlegast vertu viss um að réttu magni
sýnis sé bætt við. Mikið eða of lítið sýnishorn magn getur
valdið fölskum niðurstöðum.
Bíddu vinsamlega í 15 til 30 mínútur eftir að sýni er hlaðið
og lestu síðan niðurstöður prófanna. Rangur biðtími
getur valdið ónákvæmum árangri.
Forðastu að nota prófunarkortið, Ef prófunarlínan eða
stjórnlínan er út úr prófglugganum. Prófaniðurstaðan er
ógild. Með öðru prófkorti, prófaðu sýnið aftur.
Þessi vara er einnota. Forðastu að endurvinna notaða
íhluti.
Með bleikjuúða til heimilisnota, eða 70% - 75%
áfengissprey, sótthreinsa notaðar vörur, sýni og önnur
rekstrarefni.
Þvoðu hendurnar vandlega fyrir og eftir prófið.

Metapneumovirus, SARS-CoV, MERS-CoV, Human
coronavirus OC43, Human coronavirus 22irus , Kórónaveira
HKU1, inflúensu B veira (Victoria Lineage), inflúensu B vírus
(stofn B / Yamagata / 16/1988), 2009 heimsfaraldur inflúensu
A (H1N1) vírus, inflúensu A (H3N2) vírus, fuglaflensa A
(H7N9) vírus , Fuglaflensu A (H5N1) vírus, Epstein-Barr
vírus, Enterovirus CA16, Rhinovirus, öndunarfærasveiru.
Næmi, sérhæfni og heildarnákvæmni
Árangur afurðar var mældur með klínískum sýnum og notaður
RT-PCR búnaður í atvinnuskyni sem viðmiðunaraðferð.
Nefþurrkur
Jákvætt
Neikvætt
Samtals

Afköst vöru
Takmörkun uppgötvunar (LoD): LoD þessarar vöru er um
það bil 0,05 ng / ml SARS-CoV-2 núkleókapsíð próteinlausn.
Kross viðbrögð við aðra sýkla
Engin krossviðbrögð komu fram við eftirfarandi sýkla:
Staphylococcus
aureus,
Streptococcus
pneumoniae,
Mislaveira, hettusóttarveira, Adenovirus tegund 3,
Mycoplasma
pneumoniae,
Parainfluenza
virus
2,
Metapneumovirus, SARS-CoV, MERS-CoV, Human
coronavirus OC43, Human coronavirus 229E, Human
coronavirus NL63, Human coronavirus HKU1, Bordetella
parapertussis, Influen Victoria Lineage), inflúensu B veira
(stofn B / Yamagata / 16/1988), 2009 heimsfaraldur inflúensu
A (H1N1) vírus, inflúensu A (H3N2) vírus, fuglaflensa A
(H7N9) vírus, fuglaflensa A (H5N1) vírus, Epstein-Barr
vírus, Enterovirus CA16, Rhinovirus, Neisseria meningitidis,
og öndunarfærasjúkdómsveiru.

VIÐVÖRUN OG VARÚÐARRÁÐ
1.
2.

Fólk sem getur ekki gert prófið eitt og sér, og því ætti að
prófa það af lögráðamönnum sínum.
Þessi vara á við um sýni úr nefþurrku. Notkun annarra
sýnishornategunda getur valdið fölskum eða ógildum
prófaniðurstöðum.

RT-PCR

Neikvætt
2
262
264

Viðkvæmni

Sérhæfni

97,1%
95% CI:
[93,4%-99,1%]

99,2%
95% CI:
[97,3%-99,9%]

Samtals
170
267
437
Samtals
Nákvæmni
98,4%
95% CI:
[96,7%-99,4%]

Almennt, í 100 RT-PCR staðfestum vírus sem innihalda sýni,
eru um 97 jákvæð sýni einnig prófuð jákvæð með þessa vöru.
Í 100 sýnum án vírusa eru um 99 sýni prófuð neikvæð með
þessari vöru.
Takmarkanir

1.

2.

Truflunarpróf

Engin truflun kom fram við eftirfarandi efni: Abidol,
Aluminium hydroxide, Azithromycin, Beclomethasone,
Bilirubin, Budesonide, Ceftriaxone, Dexamethasone,
Flunisolide,
Fluticason,
Hemoglobin,
Histamine
hydrochloride, Levofloxacin, Lopinavir, Meropenem,
Mometasin, Mometasin
Fenýlefrín, ríbavírín, rítónavír,
natríum bíkarbónat, natríumklóríð, tóbramýsín, tríamcinólón
asetóníð, zanamivír, α- Engin truflun varð vart við
meðfylgjandi öndunarfærasýkla: Staphylococcus aureus,
Streptococcus pneumoniae, mislingaveiru, Adenovirus tegund
3, Mycoplasma pneumoniae, Parainfluenza vírus 2,

Jákvætt
168
5
173

3.

4.

Þessi vara er staðfest til greiningar á sjálfsprófun COVID19 eingöngu. Endanleg greining ætti ekki að vera
ákvörðuð eingöngu út frá niðurstöðu eins prófs heldur ætti
að vera ákvörðuð af faglækni að loknu mati á klínískum
einkennum og árangri annarra rannsókna.
Neikvæð niðurstaða tilgreinir að engin vírus sé í sýninu,
eða að veirumagn sé undir greiningarmörkum þessarar
vöru.
Það getur ekki útilokað alveg möguleika á
veirusýkingu hjá sjúklingi.
Of snemmt próf eftir
útsetningu fyrir vírusnum getur einnig gefið neikvæða
niðurstöðu. eftir nokkra daga ef þig grunar um vírus smit
skaltu endurtaka prófið
Jákvæð niðurstaða sýnir að prófað sýni hefur veirumagn
mjög hærra en greiningarmörk þessarar vöru. þó að
litastig próflínunnar geti ekki verið í samræmi við
alvarleika sýkingar eða sjúkdómsframvindu sjúklings.
Þegar þú geymir og notar vöruna, vinsamlegast fylgdu
leiðbeiningunum
strangt,
vinsamlegast
fylgdu
leiðbeiningunum strangt. Rangar neikvæðar niðurstöður
geta einnig stafað af óeðlilegum geymsluskilyrðum eða
rangri sýnatöku.

5.
6.
7.

Ef umbúðirnar eru skemmdar, forðastu að nota prófið.
Prófið getur haft ónákvæmar niðurstöður.
Sýni sem safnað er frá einkennalausum COVID-19
einstaklingum geta haft rangar neikvæðar niðurstöður ef
ekki er safnað nægum vírusum.
Með lengd sjúkdóms mun magn veiru mótefnavaka í
sýninu minnka. Sýni sem tekin eru viku eftir að einkenni
koma fram eru líklegri til fölskra neikvæðra niðurstaðna.

VÍSITALA TÁKNAR
Framleiðandi
Viðurkenndur Fulltrúi í
Evrópubandalaginu
Inniheldur
Nægilegt
fyrir <n> próf
Lotukóði
Vörulista Númer
Forðastu Endurnotkun
Geymið fjarri Sólarljósi

Dagsetning
Framleiðslu
Fylgdu
Leiðbeiningum
Notkun

um

In vitro greiningartæki
Notaðu
Innan
Dagsetningar
Geymið á Bilinu 230°C
Ef pakkningin er
Skemmd, Ekki Nota
Hana
Haltu þurru
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