
 
 
 

Naudojimo instrukcijos 
COVID-19 Antigeno Nustatymo Rinkinys - Nosies 

Tamponas 
 LT  

 
Skirta naudoti savarankiškai / Tinka neprofesionalams atlikti 
savarankišką testavimą.  
 
ATSARGUMO PRIEMONĖS PRIEŠ NAUDOJANT 
PRODUKTĄ 
1. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite instrukcijas. 
2. Asmenims, kurie patys negali atlikti testo, testą turėtų 

atlikti jų teisėti globėjai. 
3. Jaunesni nei 15 metų vaikai turėtų atlikti savarankišką 

testą prižiūrimi suaugusiųjų. 
4. Šiuo tyrimu nustatomas SARS-CoV-2 antigenas 

išskyrose, gautose iš nosies ertmės steriliu nosies 
tamponu. 

5. Asmenims, neseniai patyrusiems nosies traumą ar 
operaciją arba sergantiems didele koagulopatija, būtina 
atlikti subtilią operaciją, kad būtų paimti nosies tepinėliai 
ir išvengta nosies sužalojimo. 

6. Atlikite bandymus naudodami pakuotėje esančius 
komponentus. Nesistenkite įtraukti komponentų iš kitų 
šaltinių. 

7. Kad rezultatai būtų tinkamai interpretuojami, naudokite 
šį gaminį gerai apšviestoje vietoje.  

 

ATSARGUMO PRIEMONĖS PO PRODUKTO 
NAUDOJIMO  
1. Jei rezultatas teigiamas, nedelsdami kreipkitės į šeimos 

gydytoją arba į kompetentingą medicinos įstaigą. Norint 
patvirtinti virusinę infekciją, reikia atlikti nukleorūgščių 
tyrimą. 

2. Neigiamas rezultatas visiškai neatmeta virusinės 
infekcijos galimybės. Klaidingas neigiamas rezultatas taip 
pat gali būti gautas dėl neteisingo mėginio paėmimo arba 
mažo viruso krūvio. 

3. Jei įtariate, kad nosis buvo pažeista imant mėginius, 
nedelsdami kreipkitės į gydytoją. 

4. Baigę testą, dezinfekuokite tamponus, testo korteles ir 
kitas naudotas sudedamąsias dalis, naudodami namų 
baliklispurškalas, kuriame yra 70-75%alkoholio purškalu. 

5. Dezinfekuotus daiktus suvyniokite ir išmeskite pagal 
vietos taisykles. 

6. Atlikę testą, būtinai tinkamai nusiplaukite rankas. 
 
PRODUKTO SUDEDAMOSIOS DALYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIRENGIMAS PRIEŠ TESTĄ 

 
 
 
 
 
 

• Produkto sudedamąsias dalis palaikykite 

kambario temperatūroje (15-30 °C arba 59-

86 °F). 

 
 
 
 
 
 

• Pūskite nosį, kad išvalytumėte nosies ertmes. 

 
 
 
 
 
 
 

• Plaukite rankas ir laikykite jas sausas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Atidžiai perskaitykite 

naudojimo instrukcijas. 

• Be to, galite nuskaityti QR 

kodą, kad gautumėte darbinį 

vaizdo įrašą. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Patikrinkite tinkamumo vartoti 

datą po simboliu   kitoje 

aliuminio folijos maišelio 

pusėje. 

• NENAUDOKITE testų, kurių 

galiojimo laikas pasibaigęs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Nustatykite laikmatį telefone 

arba laikrodyje. 

 
 
 
 
 
 

• Dezinfekuokite naudotas gaminio 

sudedamąsias dalis namų balikliu arba 70-

75 % alkoholio purškalu. 

Mėginio išskyrimas 
Mėgintuvėlį&Mėgintuvė

  

MėginiųĖmimoTamponas 

Nulupkite 
ČIA 

 

Testo kortelė 
(Supakuotaįmaišelį) 

Rezultatųlangas 

Pakrovimošulinys 
"S" 

Aliuminio Folijos Maišelį 

Nulupkite ČIA 

Desikantas 
(Išmeskitejį. 

Neatidarinėkite) NaudojimoIns
trukcijos 

 



BANDYMŲ PROCEDŪROS 

 
 
 
 
 
 
 

• Atplėškite mėginių 
ėmimo tampono 
pakuotę. 

• NEREIKIA liesti 
tampono galiuko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Švelniai įkiškite tampono galiuką į 
vieną nosies ertmę, maždaug 2-3 cm 
atstumu. 

 

• Švelniai sukite tamponą penkis kartus, 
iš viso 20 sekundžių, kad surinktumėte 
sekreto iš nosies. 

• NESpauskite tampono jėga, kad 
nesusižeistumėte nosies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tą patį tampono antgalį atsargiai 
įkiškite į priešingą nosies ertmę. 

• Švelniai sukite tamponą penkis kartus 
dar 20 sekundžių. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Atlaisvinkite mėginio ekstrahavimo 
mėgintuvėlio aliuminio folijos dangtelį. 

• Į mėginio ekstrahavimo mėgintuvėlį 
įkiškite medvilninį tamponą. Bent 
penkis kartus pamaišykite tamponą 
tirpale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pirštais suspauskite tūbelę. 
• Judinkite tamponą aukštyn ir žemyn 

bent 3 kartus, kad iš tampono pasišalintų 
visas mėginio tirpalas. 

• Išimkite tamponą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tvirtai pritvirtinkite mėgintuvėlio 
dangtelį prie mėginio paėmimo 
mėgintuvėlio. 

• Švelniai tris kartus paspauskite 
mėgintuvėlį, kad mėginio tirpalas gerai 
susimaišytų. 

• Laikykite vamzdelį vietoje 1 minutę. 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Nulupkite ir atidarykite 
aliuminio folijos maišelį 

• Išimkite testo kortelę ir 
padėkite ją ant stalo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Laikykite mėgintuvėlį aukštyn 
kojomis. 

• Paspauskite ir įpilkite 3 lašus 
mėginio tirpalo į įkrovos duobutę 
"S" ant testo kortelės. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rezultatus perskaitykite po 15 
minučių. 

• Po 30 minučių rezultatas laikomas 
netiksliu ir negaliojančiu. 

• NEĮKRAUKITE mėginio tirpalo į 
panaudotą testo kortelę. 

 

REZULTATŲ AIŠKINIMAS 
 
 
 
 
 
 

Teigiamas (+): Raudonos juostos 
atsiranda ties T ir C linijomis per 15-30 
minučių. 
Bet koks matomas šešėlio atspalvis ties 
T linija turėtų būti laikomas teigiamu. 

Šiuo metu įtariama COVID-19 infekcija. Todėl raginama: 
• Nedelsiant kreiptis į gydytoją arba bendrosios praktikos 

gydytoją arba vietos sveikatos priežiūros instituciją. 
• Laikykitės vietinių savaiminės izoliacijos standartų. 
• Atlikite patvirtinamąjį PGR tyrimą. 

 
 
 
 
 

Neigiamas (-): Raudona juosta 
pasirodo ties C linija, o ties T linija per 
15-30 minučių po mėginio įkrovimo 
raudona juosta neatsiranda. 

Neigiamas rezultatas visiškai neatmeta virusinės infekcijos 
galimybės. Todėl raginama: 
• Toliau laikykitės visų galiojančių įstatymų, 

reglamentuojančių tarpasmeninę sąveiką ir apsaugos 
priemones. 

• Jei testas neigiamas, gali būti, kad infekcija taip pat yra. 
• Jei įtariama, kad užsikrėtėte, tyrimą pakartokite po 1-2 

dienų, nes koronavirusas pasireiškia ne visose infekcijos 
fazėse. 

 
 
 
 
 

Negalioja: Jei C eilutėje raudona juosta 
nepasirodo, tai reiškia, kad testo 
rezultatas negalioja. 
Pakartokite bandymą su kita testo 
kortele. 

Jei testo rezultatas negalioja: 
• Tai gali būti klaidingo testo vykdymo rezultatas. 
• Atlikite bandymą dar kartą. 
• Jei tyrimo rezultatai ir toliau negalioja, kreipkitės į 

gydytoją arba COVID-19 tyrimo įstaigą. 

 

PROCEDŪROS PO REZULTATŲ AIŠKINIMO 

 
 
 
 
 
 
 

• Dezinfekuokite naudotas 
gaminio sudedamąsias dalis 
namų baliklispurškalas arba 
70-75 % alkoholio purškalu. 

 
 
 
 
 
 
 

• Panaudoto gaminio sudedamąsias dalis 
sudėkite į plastikinį maišelį. 

• Užkimškite maišelį ir įdėkite jį į antrą 
plastikinį maišelį. Maišą išmeskite taip 
pat, kaip ir buitines atliekas. 

 
 
 
 
 
 

• Kruopščiai nusiplaukite rankas. 

 
SANTRAUKA  
Naujieji koronavirusai priskiriami šiai genčiai. COVID-19 yra 
labai užkrečiama ūminė kvėpavimo takų infekcija. Asmenys 
paprastai yra pažeidžiami. Šiuo metu pagrindinis infekcijos 
šaltinis yra asmenys, sergantys naujuoju koronavirusu, tačiau 
potencialiai infekcijos šaltiniu gali būti ir besimptomiai viruso 
nešiotojai. Dabartinių epidemiologinių tyrimų duomenimis, 
inkubacinė trukmė yra nuo 1 iki 14 dienų, dažniausiai nuo 3 
iki 7 dienų. Dažniausi simptomai yra karščiavimas, sausas 
kosulys ir išsekimas. Tam tikrais atvejais taip pat pranešama 
apie skausmus, gerklės skausmą, viduriavimą, konjunktyvitą, 
galvos skausmą, skonio ar kvapo praradimą, odos bėrimą arba 
pirštų ar kojų pirštų pigmentaciją. Sunkūs simptomai: 
kvėpavimo sutrikimai arba dusulys, diskomfortas ar 
spaudimas krūtinėje, kalbos ar judesių sutrikimas. Nesuteikus 
skubios medicininės pagalbos, COVID-19 pacientams gali 
sukelti sunkių pasekmių ar net mirtį. 



TIKSLINIS NAUDOJIMAS  
Šis vaistas skiriamas asmenims, kuriems pasireiškia COVID-
19 simptomai, tokie kaip kosulys, karščiavimas ir nuovargis, 
siekiant padėti anksti nustatyti SARS-CoV-2 infekciją. 
Jis taip pat gali būti naudojamas asmenims, kuriems 
nepasireiškia COVID-19 simptomai, tirti, kad būtų galima 
reguliariai tikrinti jų sveikatos būklę. 
 
BANDYMO PRINCIPAS  
COVID-19 Antigeno Nustatymo Rinkinys - Nosies Tamponas 
yra imunochromatografija membraninis testas, kuriame 
naudojami labai specifiniai monokloniniai antikūnai SARS-
CoV-2 nukleokapsidiniam baltymui nustatyti. Testo juostelė 
yra suskirstyta į keturias dalis: mėginio padėkliuką, reagento 
padėkliuką, reakcijos membraną ir absorbcijos padėkliuką. 
Reagento pagalvėlėje yra koloidinio aukso, sujungto su 
monokloniniu antikūnu prieš SARS-CoV-2 nukleokapsidinį 
baltymą; reakcijos membranoje yra antrinių antikūnų prieš 
SARS-CoV-2 nukleokapsidinį baltymą. Visa juostelė įdėta į 
plastikinį įtaisą.Reagentiniame padėkle absorbuoti konjugatai 
suyra ir migruoja kartu su mėginiu, kai jis įvedamas į mėginio 
duobutę. Jei mėginyje yra SARS-CoV-2 antigeno, kompleksą, 
susidariusį iš anti-SARS-CoV-2 konjugato ir viruso, pagaus 
monokloniniai antikūnai, būdingi SARS-CoV-2, padengti 
testo linijos srityje (T). Jei T linijos nėra, tai reiškia blogą 
rezultatą. Kontrolinės linijos srityje (C) visada atsiranda 
raudona linija, kuri yra procedūrinė kontrolė, rodanti, kad buvo 
įvestas reikiamas mėginio tūris ir įvyko membranos ištraukimo 
efektas.  
 
SAUGOJIMAS IR STABILUMAS 

 

Laikyti 
nuo 2 °C 
iki 30 °C 

Temperatūroje  

Galioja 24 
mėnesius (žr. 

pakuotės etiketę) 

 

Saugokite nuo 
saulės 

spindulių  
Laikykite Sausai 

 

Laikykite 
vaikams 

nepasiekiamoj
e vietoje  

Nenaudokite, jei 
pakuotė pažeista 

 
ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS 
1. Asmenis, negalinčius savarankiškai laikyti egzamino, 

turėtų testuoti jų teisėti globėjai. 

2. Šis produktas skirtas naudoti su nosies tepinėlių mėginiais. 
Naudojant kitokio tipo mėginį, tyrimo rezultatai gali būti 
neteisingi arba negaliojantys. 

3. Tyrimą atlikite per dvi valandas nuo mėginio paėmimo. 
Netikslius rezultatus gali lemti pasenę mėginiai. 

4. Užtikrinkite, kad būtų įpiltas pakankamas mėginio tūris 
tyrimui atlikti. Dėl per didelio arba nepakankamo mėginio 
tūrio gali būti gauti neteisingi rezultatai. 

5. Įkėlę mėginį palaukite 15-30 minučių, kol pamatysite 
tyrimo rezultatus. Dėl netinkamo laukimo laiko gali 
atsirasti netikslumų. 

6. Nenaudokite bandymo kortelės, jei bandymo linija arba 
kontrolinė linija išeina už bandymo langelio ribų. Testo 
rezultatas bus klaidingas. Pakartotinai ištirkite mėginį 
naudodami kitą testo kortelę. 

7. Šis gaminys yra vienkartinis. NEGALIMA perdirbti 
panaudotų komponentų. 

8. Išmestoms prekėms, mėginiams ir kitoms 
eksploatacinėms medžiagoms dezinfekuoti naudokite 
namų sąlygomis naudojamą baliklį arba 70-75 % 
alkoholio purškalą. 

9. Kruopščiai nusiplaukite rankas prieš bandymą ir po jo. 
 
PRODUKTO NAŠUMAS  
Aptikimo riba (LoD): šio produkto LoD yra apie 0,05 ng/ml 
SARS-CoV-2 nukleokapsidinio baltymo tirpalo.  
 
Kryžminis reaktyvumas su kitais patogenais  
Kryžminio reaktyvumo su šiais patogenais nepastebėta: 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, tymų 
virusas, kiaulytės virusas, 3 tipo adenovirusas, Mycoplasma 
pneumoniae, 2 paragripo virusas, metapneumovirusas, SARS-
CoV, MERS-CoV, žmogaus koronavirusas OC43, žmogaus 
koronavirusas 229E, žmogaus koronavirusas NL63, žmogaus 
koronavirusas HKU1, Bordetella parapertussis, B gripo 
virusas (Viktorijos linija), B gripo virusas 
(B/Yamagata/16/1988 padermė), 2009 m. pandeminio gripo A 
(H1N1) virusas, A (H3N2) gripo virusas, A (H7N9) paukščių 
gripo virusas, A (H5N1) paukščių gripo virusas, Epšteino-
Barro virusas, Enterovirusas CA16, Rhinovirusas, Neisseria 
meningitidis ir Kvėpavimo takų sintetinis virusas.  
 
Trikdžių bandymas  
Nepastebėta jokių trukdžių su šiomis medžiagomis: Abidolis, 
Aliuminio hidroksidas, Azitromicinas, Beklometazonas, 
Bilirubinas, Budezonidas, Ceftriaksonas, Deksametazonas, 
Flunizolidas, Flutikazonas, Hemoglobinas, Histamino 
hidrochloridas, Levofloksacinas, lopinaviras, Meropenemas, 
Mometasonas, Mucinas, Oseltamiviras, Oksimetazolinas, 
Paramiviras, Fenilefrinas, Ribavirinas, Ritonaviras, Natrio 

bikarbonatas, Natrio chloridas, Tobramicinas, Triamcinolono 
acetonidas, Zanamiviras, α-interferonas.   
Nepastebėta jokių trukdžių su šiais kvėpavimo takų ligų 
sukėlėjais: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
tymų virusas, 3 tipo adenovirusas, Mycoplasma pneumoniae, 
2 paragripo virusas, metapneumovirusas, SARS-CoV, MERS-
CoV, žmogaus koronavirusas OC43, žmogaus koronavirusas 
229E, žmogaus koronavirusas NL63, žmogaus koronavirusas 
HKU1, B gripo virusas (Viktorijos linija), B gripo virusas 
(B/Yamagata/16/1988 padermė), 2009 m. pandeminio gripo A 
(H1N1) virusas, A (H3N2) gripo virusas, A (H7N9) paukščių 
gripo virusas, A (H5N1) paukščių gripo virusas, Epšteino-
Barro virusas, Enterovirusas CA16, Rinovirusas, Kvėpavimo 
takų sintetinis virusas. 
 
Jautrumas, specifiškumas ir bendras tikslumas  
Produkto veiksmingumui įvertinti buvo naudojami klinikiniai 
mėginiai, o komercinis RT-PCR rinkinys buvo naudojamas 
kaip etaloninis metodas.  
 

Nosies 
Tamponas 

RT-PCR Iš viso Teigiamas Neigiamas 
Teigiamas 168 2 170 
Neigiamas 5 262 267 

Iš viso 173 264 437 

 Jautrumas Specifiškumas Bendras 
Tikslumas 

 97,1% 99,2% 98,4% 

 
95% CI: 

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

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

[96,7%-99,4%] 
 
Naudojant šį produktą taip pat ištiriami maždaug 97 teigiami 
mėginiai iš 100 RT-PCR patikrintų viruso turinčių mėginių. 
Naudojant šį produktą taip pat neigiami maždaug 99 iš 100 
viruso neturinčių mėginių. 
 
APRIBOJIMAI 

1. Šis produktas skirtas tik savarankiškai pasitikrinti dėl 
COVID-19. Galutinė diagnozė turėtų būti nustatoma ne 
tik remiantis vieno testo rezultatais, bet kompetentingam 
gydytojui įvertinus klinikinius simptomus ir kitų tyrimų 
rezultatus. 

2. Neigiamas rezultatas reiškia, kad mėginyje nėra viruso 
arba kad viruso kiekis yra mažesnis už produkto aptikimo 
ribą. Negalima visiškai atmesti galimybės, kad pacientas 
užsikrėtė virusu. Tyrimas, atliktas per anksti po viruso 
poveikio, gali duoti neigiamą rezultatą. Jei įtariate 
virusinę infekciją, pakartokite tyrimą po kelių dienų. 

3. Teigiamas rezultatas rodo, kad viruso kiekis tiriamame 
mėginyje viršija produkto aptikimo ribą. Tačiau testo 

 



linijos spalvos intensyvumas gali būti nesusijęs su 
paciento infekcijos sunkumu ar ligos eiga. 

4. Visiškai laikykitės gaminio laikymo ir naudojimo 
instrukcijų. Klaidingi neigiami rezultatai taip pat gali būti 
gauti dėl netinkamų laikymo sąlygų arba mėginių ėmimo. 

5. NENAUDOKITE testo, jei pakuotė pažeista. Testo 
rezultatai gali būti netikslūs. 

6. Jei iš besimptomių COVID-19 asmenų gaunama 
nepakankamai virusų, iš jų paimti mėginiai gali duoti 
klaidinančius neigiamus rezultatus. 

7. Ligai progresuojant viruso antigenų kiekis mėginyje 
mažėja. Praėjus savaitei nuo simptomų pradžios, mėginiai 
gali būti klaidingai neigiami. 

 
SIMBOLIŲ RODYKLĖ 

 
Gamintojas 

 
Pagaminimo Data 

 
Įgaliotasis atstovas 
Europos bendrijoje  

Žiūrėkite Naudojimo 
Instrukcijas 

 
Turi pakankamai < n> 
testų  

In vitro diagnostikos 
medicinos prietaisas 

 Partijos Kodas 
 

Naudojimo terminas 

 Katalogo Numeris  
Laikyti 2-30 °C 
temperatūroje 

 
Nenaudokite 
Pakartotinai  

Nenaudokite, jei 
pakuotė pažeista 

 
Saugokite nuo 
saulės spindulių  

Laikykite Sausai 
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