
[Testi tulemuste tõlgendamine ja tegutsemise juhised]

Positiivne tulemus: kui ilmuvad nii C-triip kui ka T-triip (nagu joonisel on kujutatud), on 
proovis uus koroonaviiruse antigeen tuvastatud ja testi tulemus on positiivne. Vaadake 
väga tähelepanelikult! T-triip võib olla vaevunähtav. Nähtav roosa/lilla triip viitab 
positiivsele tulemusele.
Siin on mõned näited T-triibu värvitoonide kohta.

Positive

Testi positiivne tulemus viitab sellele, et praegu kahtlustatakse teil COVID-19 nakkust. Kui 
teie testi tulemus on positiivne, pöörduge kohe arsti / perearsti või kohaliku 
tervishoiuasutuse poole ja küsige neilt nende professionaalset arvamust. Järgige 
kohalikke eneseisolatsiooni eeskirju ja laske nakkuse kohta kinnituse saamiseks teha 
COVID-19 nukleiinhappe polümeraasi ahelreaktsiooni (PCR) kinnitav test.

Negatiivne tulemus: kui ilmub ainult C-triip (nagu joonisel on kujutatud) ja T-triip jääb 
värvituks, ei ole proovis uue koroonaviruse antigeeni tuvastatud ja testi tulemus on 
negatiivne.

COVID-19 (SARS-CoV-2) antigeeni 
testikomplekti kasutusjuhend

[Toote nimetus]

[Specification]

COVID-19 (SARS-CoV-2) antigeeni testikomplekt

Testis 10 komplekti, testis 15 komplekti, testis 20 komplekti, testis 25 komplekti

[Kasutusala]

Komplekt on mõeldud SARS-CoV-2 nukleokapsiidi valgu antigeeni in vitro kvalitatiivseks 
määramiseks COVID-19 kahtlusega isiku ninakaapest. Komplekt on mõeldud 
tavakasutajatele , alla 14-aastasi lapsi peaks testima täiskasvanu. Vajaduse korral tuleb 
testimiseks alati abi ja nõu küsida ning lapselt proovi võtmisel tuleb kinni pidada 

kohalikest suunistest.
COVID-19 on äge hingamiselundite nakkushaigus. Inimesed on sellele üldiselt 
vastuvõtlikud. Praeguste epidemioloogiliste uuringute kohaselt on peiteaeg 1–14 päeva, 
enamasti 3–7 päeva. Peamised ilmingud on palavik, väsimus ja kuiv köha. Vähestel juhtudel 
on esinenud ninakinnisust, nohu, kurguvalu, lihasvalu ja kõhulahtisust.

[Testi tööpõhimõte]

Komplektis kasutatakse antigeeni määramiseks immuunkromatograafiat. Proov liigub 
kapillaarjõul mööda testikassetti edasi. Kui proovis esineb SARS-CoV-2 viiruse antigeeni, 
seondub see kolloidset kullariba katvate SARS-CoV-2-spetsiifiliste antikehadega. 
Immuunkompleksi seob endaga T-triibule (testi triibule) fikseeritud koroonaviiruse 

monoklonaalne antikeha. Kui proov on SARS-Co V-2 suhtes positiivne, ilmuvad nii C-triip 
(kvaliteedikontrolli triip) kui ka T-triip  (testi triip). Kui ilmub ainult C-triip (kvaliteedikontrolli 
triip) ja T-triip (testi triip) jääb värvituks, on proov SARS-Co V-2 suhtes negatiivne. Kui test on 
korrektselt läbi viidud, siis peab C-triip nähtav olema.

[Säilitamine ja stabiilsus]

1. Hoiustada temperatuuril 2°C ~ 30°C ja mitte kauem kui 12 kuud. MITTE KÜLMUTADA.
2. Kilepakendi avamise järel tuleb testikassett võimalikult ruttu ära kasutada.

[Ettevalmistus]

1.  Desinfitseerige ala, kus te testikomplekti avate. Võtke testikom-
plekti sisu välja ja asetage see puhtale ühetasasele pinnale.

2.  Enne testimist nuusake nina tühjaks.
3.  Peske käsi seebi ja veega. Kui seepi ja vett ei ole, kasutage käte 
desinfitseerimisvahendit. Kuivatage käed enne proovi võtmist 
põhjalikult.

4.  Teil on vaja taimerit või taimeri funktsiooniga seadet. Pange see 
valmis.

[Testimismeetodid]

1. Vajutage proovikatsuti alusel punktiirjoonele ning suruge proovikatsuti 

selle alusele. Eemaldage proovikatsutilt kattekile.

2. Võtke proov.

A. Eemaldage vatipulk pakendist. Äre 
puudutage pulga pehmet otsa (pead) ei 
käte ega millegi muuga.

C. Keerake vatipulka aeglaselt 
ninas 15 sekundi vältel, 
surudes seda ettevaatlikult 
vähemalt 5 korda ninasõõrme 
sisepinna vastu.
 Püüdke vatipulga otsale 
saada võimalikult palju 
sekreeti.

E. Sama vatipulga otsa 
kasutades võtke proov 
samme B–D korrates 
ka teisest ninasõõrmest.

D. Eemaldage vatipulk 
ettevaatlikult ninast.

B. Lükake pulka pehme ots 
tervenisti ninasõõrmesse (ligikaudu 
1,5–2,0 cm sügavusele).

3. Asetage prooviga vatipulk proovikatsutisse, keerutage vatipulka vedelikus umbes 10
sekundi vältel ringi ja suruge selle otsa katsuti seina vastu, et vabastada vatipulgal 
olevad antigeenid. 
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4. Katsutist välja võttes pigistage vatipulga otsa katsuti seina vastu, et võimalikult palju 
vedelikku vatipulgalt katsutisse tilguks. Pange kasutatud vatipulk bioloogiliselt ohtlike 
jäätmete kogumise kotti.
5.  Pange pipetipea proovikatsuti külge, avage pakend ja võtke antigeeni testikassett 
sellest välja.

6.  Lisage testikasseti proovisüvendisse 2–3 tilka ja käivitage taimer. Tilgad peavad 
olema vedelad, mitte vahutama / mullitama. Kui tilk vahutab / mullitab, lisage veel üks tilk.

7.  Lugege testi tulemust 15 minuti pärast. Tugevalt positiivne tulemus ilmub 15 minuti 
jooksul, samas tuleb tulemus lugeda negatiivseks, kui möödunud on 15 minutit ning 
positiivset tulemust ei ole ilmunud, ning 25 minuti möödumisel ei ole testi tulemus enam 
kehtiv.
8.  Kasutatud antigeeni testikassett, antigeeni ekstrakt R1, antigeeni proovikatsuti 
(pipetipeaga) ja vatipulk tuleb panna bioloogiliselt ohtlike jäätmete kogumise kotti ja 
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
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9. Pärast testimist peske käed või kasutage uuesti käte desinfitseerimisvahendit.

Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd.
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Enesetest kohapeal või kodus kasutamiseks 
Tutvuge enne kasutamist juhisega.

W-AgH-10 W-AgH-15 W-AgH-20 W-AgH-25
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Eesti
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[Komplekti koostisosad]

15 tests/kit
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komplekt

Katsuti alus

Kasutusjuhend

Bioloogiliselt ohtlike jäätmete 
kogumise kott

Antigeeni ekstrakt



Testi negatiivne tulemus ei välista nakkuse olemasolu – nakatumine võib olla võimalik ka 
testi negatiivse tulemuse korra. Jätkake kõigi teiste inimestega kokkupuutumist ja 
kaitsemeetmeid käsitlevate kehtivate reeglite järgimist. Kahtluse korral korrake testi 1–2 
päeva pärast, kuna uut koroonaviirus ei pruugi nakkuse igas faasis täpselt tuvastatav olla.

Negatiivne

Kehtetu tulemus: kui C-triipu ei ilmu, on proovi tulemus kehtetu olenemata sellest, kas T-
triip ilmub või mitte (nagu all oleval joonisel on kujutatud) ja testi tuleb korrata.

Kehtetu

Testi kehtetu tulemuse põhjus võib olla see, et test võeti valesti – tehke test uuesti. Kui testi 
tulemus on endiselt kehtetu, võtke professionaalse arvamuse saamiseks ühendust arsti või 
COVID-19 testimiskeskusega ja võtke ka kohe ühendust tootja või kohaliku tarnijaga.

[Eelised ja piirangud]

Eelised
1. Testikomplekti võib transportida ja hoiustada toatemperatuuril kuni 12 kuu jooksul.
2. Testikomplekt on kasutajasõbralik, ei vaja professionaalseid testimisseadmeid ja seda 
saavad kasutada mitteprofessionaalid kohapeal või kodus. Tulemused on palja silmaga 
nähtavad kõigest 15 minutiga.

3.  Testi tulemus võib aidata tervishoiuteenuse osutajal anda teile teadvaid soovitusi 
teie ravi / hooldamise kohta ja piirata COVID-19 levikut teie perele ja teistele teid 
ümbritsevatele isikutele.

Piirangud
1.  Seda testikomplekti kasutatakse ainult in vitro diagnostikaks.
2.  Testikomplekti kasutatakse ainult inimese nina eesotsast vatipulgaga võetud 
proovidega. Teistsuguste proovide testimise tulemused võivad olla ebatäpsed.
3.  Testikomplekti kasutatakse ainult antigeeni kvalitatiivseks määramiseks ja sellega ei 
ole võimalik määrata uue koroonaviiruse antigeeni kogust proovis.

4.  Testikomplekti kasutatakse ainult täiendava diagnostilise vahendina. Positiivse 
tulemuse korral on soovitatav kasutada teisi meetodeid ja otsustavaks saab arsti 
kinnitatud diagnoos.

[Kliiniline toimivus]

Kliiniliselt kinnitatud / välistatud statistika vastandtulemust (202 proovi nina eesotsast)

Hindamise
reagent

Kliiniliselt kinnitatud / välistatud tulemused 
(RT-PCR CT≤32)

Kinnitatud Välistatud

Kokku

Positiivne 98 98

102 202100

100 104

0

4Negatiivne

Kokku

[Ettevaatusainõud]

1.  Kasutatud antigeeni testikassett, antigeeni ekstrakt R1, antigeeni proovikatsuti 
(pipetipeaga) ja vatipulk tuleb panna bioloogiliselt ohtlike jäätmete kogumise kotti ja 
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
2. Enne komplekti kasutamist tutvuge põhjalikult juhistega ja järgige täpselt 
reaktsiooniaega. Juhiste eiramisel on testi tulemus ebatäpne.
3.  Kaitske testi niiskuse eest, ärge avage fooliumpakendit enne, kui olete testi tegemiseks 
valmis. Ärge kasutage testi, kui fooliumpakend on kahjustatud või testikassett on niiske.

4. Kasutage test ära säilivusaja jooksul.
5. Enne kasutamist laske kõigil reagentidel ja proovidel soojeneda toatemperatuurini 
(15–30℃).

6.  Toode sisaldab loomise päritoluga antikehasid ja ekstrakt R1 sisaldab kaseiini. Ärge 

puudutage testriba testikasseti keskel ja hoiduge antigeeni ekstrakti R1 vedelikuga 
kokkupuutumisest.

7. Ärge asendage selle komplekti koostisosi mõne muu komplekti koostisosadega.
8. Ärge lahjendage proovi enne testimist, vastasel juhul võib testi tulemus olla ebatäpne.
9. Komplekti hoiustamisel tuleb rangelt järgida selles kasutusjuhendis loetletud tingimusi. 
Ärge säilitada komplekti tingimustes, milles see võib külmuda.

10.  Testi meetodeid ja tulemusi tuleb tõlgendada ranges vastavuses selle kasutusjuhen-
diga.

Tulemuste arvutus

(1)  Kliiniline tundlikkus: 96,1 %, 95% usaldusvahemik: [90,4%, 98,5%].
(2)  Kliiniline spetsiifilisus: 100,0 %, 95% usaldusvahemik: [96,0%, 

100,0%].

(3)  Kliiniline täpsus: 98,0%, 95% usaldusvahemik: [95,0%, 99,2%].

[Sümbolite indeks]

[Kasutusjuhendi koostamise / kinnitamise aeg]
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[VATIPULKADE INFO]

Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd.

Address: Room 3 & 4, 2nd Floor, Bldg 25, Phase 3.1 Wuhan Optics Valley 
International Biopharmaceutical Enterprise Accelerator, No.388, Gaoxin 2nd 
RD, East Lake Hi-Tech Development Zone, 430074 Wuhan, China

Tel: +86(0)27-87808955
Fax: +86(0)27-87808005
WEB: www.mdeasydiagnosis.com 
Email: info@ediagnosis.cn

Osmunda Medical Technology Service GmbH 
Treskowallee 108, 10318 Berlin, Germany

Tel: 0049-30-81865123

Shenzhen KangDaAn Biological Technology co., LTD
East- 1, 3rd floor, Building 2, Shunheda factory,Liuxiandong industrial 
zone, Xili street, Nanshan district, Shenzhen, China

Name: Share Info Consultant Service LLC Repräsentanzbüro 
Address: Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf, Germany

CITOTEST LABWARE MANUFACTURING CO.,LTD
No.339 Beihai West Road, Haimen, 226100 Jiangsu, P.R.China
www.citotest.com
WellKang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Rd., 
Derry, BT48 8SE, Northern Ireland

[TEAVE PÄRINGUD JA ÜLDTEAVE]

Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd.

Partii number
Meditsiiniseade in-vitro 

diagnostiliseks kasutamiseks

Tootja Tootenumber

Volitatud esindaja 
Euroopa Ühenduses

Steriliseeritud kiiritamise 
teel

Bioloogiline oht

Valmistamise kuupäev

CE-sertifikaat

Ärge kasutage, kui pakend 
on kahjustunud

Mitte taaskasutada

Sisaldab <n> testi Vt kasutusjuhendit

Piirtemperatuurid Säilivusaeg

n

0197

CE-sertifikaat
1434
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