Lietošanas instrukcija
COVID-19 Antigēnu Noteikšanas Komplekts Deguna Uztrieps
LV

Pašpārbaudei / Piemērots neprofesionāļiem, lai veiktu
pašpārbaudi.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI PIRMS PRODUKTA
LIETOŠANAS
1. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet norādījumus.
2. Personām, kuras pašas nespēj veikt testu, tas būtu jāveic
viņu likumīgajiem aizbildņiem.
3. Bērniem, kas jaunāki par 15 gadiem, pašpārbaude jāveic
pieaugušo uzraudzībā.
4. Ar šo testu nosaka SARS-CoV-2 antigēnu izdalījumos,
kas iegūti no deguna dobuma, izmantojot sterilu deguna
tamponu.
5. Personām, kas nesen piedzīvojušas deguna traumu vai
operāciju, vai kurām ir nozīmīga koagulopātija, ir
nepieciešama delikāta operācija, lai paņemtu deguna
uztriepes un izvairītos no deguna traumām.
6. Veiciet testēšanu, izmantojot komplektācijā iekļautos
komponentus. Nemēģiniet iekļaut komponentus no
citiem avotiem.
7. Lai nodrošinātu pareizu rezultātu interpretāciju, lūdzu,
izmantojiet šo produktu labi apgaismotā vietā.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI PĒC PRODUKTA
LIETOŠANAS
1. Ja rezultāts ir pozitīvs, nekavējoties sazinieties ar savu
ģimenes ārstu vai vērsieties pēc palīdzības kompetentā
medicīnas iestādē. Lai apstiprinātu vīrusu infekciju,
nepieciešams veikt nukleīnskābju testu.
2. Negatīvs rezultāts neizslēdz vīrusu infekcijas
iespējamību. Viltus negatīvu rezultātu var izraisīt arī
nepareiza paraugu ņemšana vai zema vīrusa slodze.
3. Ja ir aizdomas, ka deguns ir bojāts, ņemot paraugus,
nekavējoties sazinieties ar ārstu.
4. Kad tests ir pabeigts, dezinficējiet tamponus, testa kartes
un
citas
izmantotās
sastāvdaļas,
izmantojot

5.
6.

mājsaimniecībā lietojamu balinātāju vai spirta aerosolu,
kas satur 70-75 % spirta.
Dezinficētos priekšmetus ietiniet un atbrīvojieties no
tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Pēc testa pārliecinieties, ka esat kārtīgi nomazgājis rokas.

SAGATAVOŠANĀS PIRMS TESTA
• Uzsildiet produkta sastāvdaļas istabas
temperatūrā (15-30°C jeb 59-86°F).

PRODUKTA SASTĀVDAĻAS
• Izpūš degunu, lai attīrītu deguna dobumus.

Atvērt ŠEIT
Rezultātu

Alumīnija Folijas Maisiņš

Logs
IelādesIedobē
"S"
Testa karte
(Iepakotsmaisiņā)

• Mazgājiet rokas un turiet tās sausas.

• Rūpīgi

izlasiet

lietošanas

instrukciju norādījumus.
• Turklāt varat skenēt QR
kodu, lai iegūtu darbības
video.
• Pārbaudiet derīguma termiņu
pēcsimbola

Žāvējošaisfiltrs
(Izmetiet to.
Neatveriet)

alumīnija

folijas maisiņa otrā pusē.
• NEIZMANTO

LietošanasIn
strukcija

testus,

kuriem beidzies derīguma
termiņš.
Atvērt
ŠEIT

• Iestatiet taimeri tālrunī vai
pulkstenī.

Parauga ekstrakcijas
Caurule&Caurules Vāciņš

Paraugu Ņemšanas
Tampons
• Dezinficējiet

izmantotās

izstrādājuma

sastāvdaļas ar mājās lietojamu balinātāju
aerosolu vai 70-75% spirta aerosolu.

TESTĒŠANAS PROCEDŪRAS
• Atplēst, lai atvērtu
paraugu
ņemšanas
tampona iepakojumu.

• Atplēst, lai atvērtu alumīnija
folijas maisiņu.
• Izņemiet testa karti un
nolieciet to uz galda.

• Nepieskarieties

tampona galam.

• Maigi iebāzt tampona galu vienā no
deguna dobumiem, apmēram 2-3 cm
dziļumā.
• Piecas reizes 20 sekundes uzmanīgi
pagrieziet tamponu, lai savāktu sekrētu
no deguna.
• NESPIEDIET tamponu pārāk dziļi,
lai nesavainotu degunu.
• Izmantojot to pašu tampona uzgalīti,
uzmanīgi ievietojiet to pretējā deguna
dobumā.
• Piecas reizes uzmanīgi pagrieziet
tamponu vēl 20 sekundes.
• Atvākojiet
parauga
ekstrakcijas
mēģenes alumīnija folijas plombu.
• Ievietojiet vates tamponu parauga
ekstrakcijas mēģenē. Vismaz piecas
reizes samaisa tamponu šķīdumā.
• Ar pirkstiem izspiediet tūbiņu.
• Vismaz 3 reizes pavelciet tamponu uz
augšu un uz leju, lai no tampona
izspiestu parauga šķīdumu.
• Izņemiet tamponu.

• Stingri nostipriniet mēģenes vāciņu uz
parauga ekstrakcijas mēģenes.
• Trīs reizes viegli saspiediet mēģeni, lai
parauga šķīdumu rūpīgi samaisītu.
• Turiet caurulīti vietā 1 minūti.

• Turiet caurulīti otrādi.
• Izspiediet, lai pievienotu 3
pilienus parauga šķīduma testa
kartes ielādes iedobē "S".

• Pēc 15 minūtēm nolasiet rezultātu.
• Pēc 30 minūtēm rezultāts tiek uzskatīts
par neprecīzu un nederīgu.
• NEVAJADZĪT atkārtoti ielādēt parauga
šķīdumu uz izlietotas testa kartes.
REZULTĀTU INTERPRETĀCIJA
Pozitīvs (+): Sarkanas joslas parādās
gan T, gan C līnijā 15 līdz 30 minūtēs.
Jebkurš redzams ēnas nokrāsa pie T
līnijas jāuzskata par pozitīvu.
Pašlaik ir aizdomas par COVID-19 infekciju. Tādēļ jūs
tiekat aicināts:
•
Nekavējoties izsaukt ārstu/ vispārējās prakses ārstu
vai vietējo veselības aprūpes iestādi.
•
Ievērot vietējos pašizolācijas standartus.
•
Veikt apstiprinošo PCR testu.
Negatīvs (-): Sarkana josla parādās pie
C līnijas, bet sarkana josla neparādās
pie T līnijas 15 līdz 30 minūtes pēc
parauga ielādēs.
Negatīvs rezultāts neizslēdz vīrusu infekcijas iespējamību.
Tādēļ jūs tiekat aicināts:
•
Turpināt ievērot visus piemērojamos tiesību aktus,
kas reglamentē starp personu mijiedarbību un
aizsardzības pasākumus.
•
Ja tests ir negatīvs, var būt arī infekcija.
•
Ja ir aizdomas par infekciju, atkārtojiet testu pēc 1-2
dienām, jo koronavīruss nav sastopams visās
infekcijas fāzēs.

Nederīgs: Ja pie C līnijas nav sarkanas
joslas, tas norāda, ka testa rezultāts ir
nederīgs.
Atkārtoti pārbaudiet ar citu testa karti.
Ja testa rezultāts ir nederīgs:
•
Tas var būt kļūdainas testa izpildes rezultāts.
•
Veiciet testu vēlreiz.
•
Ja testa rezultāti joprojām nav derīgi, vērsieties pie
ārsta vai COVID-19 testēšanas iestādē.
PROCEDŪRAS
INTERPRETĀCIJAS

PĒC

REZULTĀTU

• Dezinficējiet
izmantotās
izstrādājuma sastāvdaļas ar
mājās lietojamu balinātāju
aerosolu vai 70-75% spirta
aerosolu.
• Izlietotā produkta sastāvdaļas ievietojiet
plastmasas maisiņā.
• Noslēdziet maisiņu un ievietojiet to otrā
plastmasas maisiņā. Izmetiet maisiņu
tāpat kā sadzīves atkritumus.

• Rūpīgi nomazgājiet rokas

KOPSAVILKUMS
Jaunie koronavīrusi ir klasificēti kā šīs ģints pārstāvji. COVID19 ir ļoti lipīga akūta elpceļu infekcija. Indivīdi parasti ir
neaizsargāti. Pašlaik galvenais infekcijas avots ir ar jauno
koronavīrusu inficēti indivīdi, tomēr potenciāli infekcijas
avots var būt arī asimptomātiski vīrusa nēsātāji. Saskaņā ar
pašreizējiem epidemioloģiskajiem pētījumiem inkubācijas
laiks ir no 1 līdz 14 dienām, visbiežāk no 3 līdz 7 dienām.
Visbiežāk sastopamie simptomi ir drudzis, sauss klepus un
nogurums. Atsevišķos gadījumos tiek ziņots arī par sāpēm,
kakla sāpēm, caureju, konjunktivītu, galvassāpēm, garšas vai
smaržas zudumu, izsitumiem uz ādas vai pirkstu vai pirkstu
pigmentāciju. Smagi simptomi ir elpošanas traucējumi vai
elpas trūkums, diskomforts vai spiediens krūtīs un runas vai
kustību zudums. Nekavējoties nesniedzot medicīnisko
palīdzību, COVID-19 pacientiem var izraisīt nopietnas sekas
vai pat nāvi.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS
Šis medikaments ir indicēts tiem, kam ir simptomi, kas atbilst
COVID-19, piemēram, klepus, drudzis un nogurums, lai
palīdzētu agrīni noteikt SARS-CoV-2 infekciju.
To var izmantot arī, lai pārbaudītu personas, kurām nav
COVID-19 simptomu, lai regulāri pārbaudītu viņu veselības
stāvokli.
TESTA PRINCIPS
COVID-19 Antigēnu Noteikšanas Komplekts - Deguna
Uztriepes ir imūnhromatogrāfisks membrānas tests, kurā tiek
izmantotas ļoti specifiskas monoklonālas antivielas, lai
noteiktu SARS-CoV-2 nukleokapsīdu proteīnu. Testa josla ir
sadalīta četrās daļās: parauga spilventiņš, reaģenta spilventiņš,
reakcijas membrāna un absorbcijas spilventiņš. Reaģenta
spilventiņš ietver koloidālo zeltu, kas savienots ar
monoklonālo
antivielu
pret
SARS-CoV-2
nukleokapsīdproteīnu; reakcijas membrāna satur sekundārās
antivielas pret SARS-CoV-2 nukleokapsīdproteīnu. Visa
sloksne ir ievietota plastmasas ierīcē.
Reaģenta spilventiņā absorbētie konjugāti sadalās un migrē
kopā ar paraugu, kad tas tiek ievadīts parauga iedobē. Ja
paraugā ir SARS-CoV-2 antigēns, kompleksu, ko veido antiSARS-CoV-2 konjugāts un vīruss, uztver monoklonālās
antivielas, kas specifiskas SARS-CoV-2, kas pārklātas uz testa
līnijas (T). T līnijas neesamība norāda uz sliktu rezultātu.
Kontroles līnijas apgabalā (C) vienmēr parādīsies sarkana
līnija kā procedūras kontrole, kas norāda, ka ir ievadīts
atbilstošs parauga tilpums un ir noticis membrānas izvadīšanas
efekts.
UZGLABĀŠANA UN DROŠĪBA
Uzglabāt 2°C
līdz 30°C
temperatūrā

Derīguma
termiņš beidzas
pēc 24 mēnešiem
(skatīt
iepakojuma
etiķeti)

Sargāt no
saules
gaismas

Uzglabāt Sausumā

Uzglabāt
bērniem
nepieejamā
vietā

Nelietot, ja
iepakojums ir
bojāts

BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
1. Personām, kuras nespēj patstāvīgi veikt testu, tas būtu
jādara viņu likumīgajiem aizbildņiem.
2. Šis produkts ir paredzēts lietošanai ar deguna uztriepes
paraugiem. Izmantojot cita veida paraugus, testa rezultāti
var būt nepareizi vai nederīgi.
3. Testu veic divu stundu laikā pēc parauga ņemšanas.
Neprecīzus rezultātus var izraisīt novecojuši paraugi.
4. Lūdzu, pārliecinieties, ka testēšanai ir pievienots
pietiekams parauga tilpums. Pārāk liels vai nepietiekams
parauga tilpums var radīt nepareizus rezultātus.
5. Lūdzu, pagaidiet 15-30 minūtes pēc parauga ielādēšanas,
pirms parādīsies testa rezultāti. Nepareizi nogaidot, var
rasties neprecizitātes.
6. Neizmantojiet testa karti, ja testa līnija vai kontroles līnija
sniedzas ārpus testa loga. Testa rezultāts ir kļūdains.
Pārbaudiet paraugu atkārtoti, izmantojot citu testa karti.
7. Šis izstrādājums ir vienreizlietojams. Izlietotās
sastāvdaļas NEPĀRDODIET otrreizējai pārstrādei.
8. Izmesto preču, paraugu un citu palīgmateriālu
dezinfekcijai izmantojiet mājas balinātāju vai 70-75 %
spirta aerosolu.
9. Rūpīgi nomazgājiet rokas pirms un pēc testa veikšanas.
PRODUKTA VEIKTSPĒJA
Noteikšanas robeža (LoD): šī produkta LoD ir aptuveni 0.05
ng/ml SARS-CoV-2 nukleokapsīdu proteīna šķīduma.
Savstarpēja reaktivitāte ar citiem patogēniem
Nav novērota krusteniskā reaktivitāte ar šādiem patogēniem:
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Masalu
vīruss, Mumps vīruss, Adenovirus type 3, Mycoplasma
pneumoniae, Parainfluenza virus 2, Metapneumovirus, SARSCoV, MERS-CoV, Cilvēka koronavīruss OC43, Cilvēka
koronavīruss 229E, Cilvēka koronavīruss NL63, Cilvēka
koronavīruss HKU1, Bordetella parapertussis, B gripas vīruss
(Viktorijas līnija), B gripas vīruss (B/Yamagata/16/1988
celms), 2009. gada pandēmijas A (H1N1) gripas vīruss, A
(H3N2) gripas vīruss, A (H7N9) putnu gripas vīruss, A (H5N1)
putnu gripas vīruss, Epšteina-Barr vīruss, Enterovīruss CA16,
Rinovīruss, Neisseria meningitidis un respiratorais sintētiskais
vīruss.
Trokšņu Tests
Nav novēroti traucējumi ar šādiem materiāliem: Abidols,
Alumīnija hidroksīds, Azitromicīns, Beklometazons,
Bilirubīns, Budezonīds, Ceftriaksons, Deksametazons,
Flunizolīds,
Flutikazons,
Hemoglobīns,
Histamīna
hidrohlorīds, Levofloksacīns, Lopinavirs, Meropenēms,
Mometazons, Mucīns, Oseltamivirs, Oksimetazolīns,

Paramivirs, Fenilefrīns, Ribavirīns, Ritonavirs, Nātrija
bikarbonāts, Nātrija hlorīds, Tobramicīns, Triamcinolona
acetonīds, Zanamivirs, α-interferons.
Nav novērota nekāda interference ar šādiem elpceļu
patogēniem:
Staphylococcus
aureus,
Streptococcus
pneumoniae, masalu vīruss, 3. tipa adenovīruss, Mycoplasma
pneumoniae, 2. paragripas vīruss, metapneimovīruss, SARSCoV, MERS-CoV, cilvēka koronavīruss OC43, cilvēka
koronavīruss 229E, cilvēka koronavīruss NL63, cilvēka
koronavīruss HKU1, B gripas vīruss (Viktorijas līnija), B
gripas vīruss (B celms/Yamagata/16/1988), 2009. gada
pandēmijas A (H1N1) gripas vīruss, A (H3N2) gripas vīruss,
A (H7N9) putnu gripas vīruss, A (H5N1) putnu gripas vīruss,
Epšteina-Barra vīruss, Enterovīruss CA16, Rinovīruss,
Respiratorais sincītiskais vīruss.
Jutīgums, specifiskums un kopējā precizitāte
Lai novērtētu produkta veiktspēju, tika izmantoti klīniski
paraugi, un par references metodi kalpoja komerciāls RT-PCR
komplekts.
Deguna
Tampons
Pozitīvs
Negatīvs
Kopā

Pozitīvs
168
5
173

RT-PCR

Negatīvs
2
262
264

Jutīgums

Specifiskums

97.1%
95% CI:
[93.4%-99.1%]

99.2%
95% CI:
[97.3%-99.9%]

Kopā
170
267
437
Kopējā
precizitāte
98.4%
95% CI:
[96.7%-99.4%]

Uz katriem 100 RT-PCR verificētiem vīrusu saturošiem
paraugiem, kas satur vīrusu, ar šo produktu arī tiek testēti
aptuveni 97 pozitīvi paraugi. Izmantojot šo produktu, aptuveni
99 no 100 paraugiem, kuros nav vīrusa, arī tiek pārbaudīti
negatīvi.
IEROBEŽOJUMI
1. Šis produkts ir paredzēts tikai COVID-19 pašpārbaudei.
Galīgo diagnozi nevajadzētu balstīt tikai uz viena testa
rezultātiem, bet gan uz klīnisko simptomu un citu
izmeklējumu rezultātu novērtējumu, ko veic kompetents
ārsts.
2. Negatīvs rezultāts nozīmē, ka paraugā nav vīrusa vai ka
vīrusa slodze ir mazāka par produkta noteikšanas robežu.
Tas nevar pilnībā izslēgt iespēju, ka pacients ir inficējies
ar vīrusu. Pārāk drīz pēc vīrusa iedarbības var būt negatīvs
rezultāts. Ja ir aizdomas par vīrusu infekciju, atkārtojiet
testu pēc dažām dienām.

3. Pozitīvs rezultāts liecina, ka vīrusa slodze testētajā paraugā
pārsniedz produkta noteikšanas robežu. Tomēr testa
līnijas krāsas intensitāte var nebūt saistīta ar pacienta
infekcijas smaguma pakāpi vai slimības attīstību.
4. Lūdzu, pilnībā ievērojiet norādījumus par produkta
uzglabāšanu un lietošanu. Viltus negatīvus rezultātus var
radīt arī nepareizi uzglabāšanas apstākļi vai paraugu
ņemšana.
5. Neizmantojiet testu, ja iepakojums ir bojāts. Testa
rezultāts var būt neprecīzs.
6. Ja no asimptomātiskiem COVID-19 indivīdiem nav iegūts
pietiekams vīrusu daudzums, no tiem ņemtie paraugi var
sniegt maldinošus negatīvus rezultātus.
7. Slimībai progresējot, vīrusu antigēnu daudzums paraugā
samazinās. Vienu nedēļu pēc simptomu sākuma paraugi
biežāk sniedz viltus negatīvus rezultātus.
SIMBOLU RĀDĪTĀJS
Ražotājs

Izgatavošanas datums

Pilnvarotais pārstāvis
Eiropas Kopienā
Satur pietiekami daudz
< n> testu

Skatiet
lietošanas
instrukciju
In vitro diagnostikas
medicīnas ierīce

Partijas kods

Derīguma termiņš

Kataloga Numurs
Neizmantojiet atkārtoti
Sargāt
gaismas

no

saules

Uzglabāt
2-30°C
temperatūrā
Nelietot,
ja
iepakojums ir bojāts
Uzglabāt Sausumā
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