Antigeeni kiirtesti komplekti abil saab tuvastada, kas
oled nakatunud koroonaviirusesse. Test on positiivne
juhul, kui sinu organismis on viirust palju, mis
tähendab, et oled nakkusohtlik.

Tuub
Vatitikk

Antud testi võib teha nii nina-kui süljeproovist.
Juhendi süljeproovipõhise testi tegemise kohta
leiad pakendi infolehelt.

1.

● Pane valmis kell. Pese käed.

Testikassett

2.

● Ava karp ja lõika
fooliumpakend lahti.
● Aseta lauale pakis olnud 3
eset ning kasutusjuhend.
Nuuska nina.

● Võta pakendist välja
vatitikk. Keera tuubilt
maha sinine kork, aga
hoia tuubi kindlasti
püstises asendis.

5x

● Lükka vatitikk ettevaatlikult ninasõõrmesse
1 cm - 2,5 cm sügavusele ja keeruta seda ühes
ninasõõrmes, tehes 5 ringi, surudes vatitikku
mõõdukalt vastu nina siseseina. Seejärel korda
sama teises ninasõõrmes.

3.
30
sek.
5x

● Pane vatitikk tuubi sisse.
Liiguta seda selles vähemalt
30 sekundit. Hõõru vatiosa
vastu tuubi seinu ja suru tuubi
külgi kokku, et proovimatejal
vedelikuga seguneks.
● Nüüd suru tuubi küljed õrnalt
kokku – nii pigistad vatitikust
vedeliku välja.
● Võta vatitikk tuubist välja,
pane tuubile sinine kork peale
ja loksuta kergelt.

5.

4.
● Keera tuubilt maha
ülemine (läbipaistev) kork.
● Pööra tuubil põhi
ülespoole nii, et saad
sellest tilgutada 4 tilka
testikasseti väiksemasse
avasse. Viska tuub ära.

6.
NEGATIIVNE

● Kirjuta testikassetile testi
tegemise kellaaeg ja oota
täpselt 15 minutit.
● Sel ajal ilmuvad testile triibud:
kas üks või kaks triipu.
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POSITIIVNE

EI ÕNNESTUNUD

● Sinu test on negatiivne (test ei tuvastanud koroonaviirust), kui
kontrollalale (C-tähe juurde) ilmub ainult üks värviline joon.
● Sinu test on positiivne (test tuvastas koroonaviiruse), kui
kontrollalale (C-tähe juurde) ilmub joon ning ka testalale (T-tähe
juurde) ilmub joon. Kokku kaks värvilist joont. Teine joon võib olla ka
väga nõrk, kuid test tuleb ikka lugeda positiivseks.
● Test ei õnnestunud, kui kontrolljoont (C-tähe juurde) ei ilmunud.
Palun korda testi uue komplektiga.

Kui su test on positiivne,
tuleb ühendust võtta perearstiga!

