COVID-19 antigeeni kiirtest
nina-/süljetest
KASUTUSJUHEND
TESTKOMPLEKT
Testkomplekti kuulub:
testkassett
ühekordselt kasutatav vatitampoon
proovianum (tuub)

Test on mõeldud professionaalseks kasutamiseks
meditsiinitöötaja või selleks väljaõppe saanud
isiku poolt.

 Alla 12-aastastel lastel võtab testproovi
tervishoiutöötaja.
 12–17-aastased lapsed võivad testproovi
võtta ise täiskasvanu järelevalve all.
 18-aastased ja vanemad isikud võivad
testproovi iseseisvalt võtta.

ENNE TESTIMIST:
y enne kasutamist hoia testkomplekti toatemperatuuril 15-30⁰ C;
y veendu, et testkomplekti pakend on terve ja kontrolli aegumiskuupäeva;
y veenduge, et proov on võetud korralikult järgides täpselt kasutusjuhendis olevaid juhiseid;
y proovi võtmiseks vali ruum, kus ei toimu söömist, mis on ventileeritav;
y veendu, et ruumis ei viibi üleliigseid isikuid, sest proovivõtmine võib olla nakkusohtlik protsess;
y kasuta isikukaitsevahendeid, pese ning desinfitseeri käed ja pinnad;
y Võta lähedusse prügikast jäätmete jaoks. Kui testitakse mitut isikut korraga, märgistada iga
testkassett vastava isiku initsiaalidega ning fikseerida proovivõtmise kellaaeg.
y nuuska nina!

PÄRAST TESTIMIST:
y käitle isikukaitsevahendeid ja jäätmeid kui olmeprügi;
y pese käed!

KASUTUSJUHEND:
• Süljeproov: ärge sööge, jooge, suitsetage, närige närimiskummi ega peske hambaid 30
minutit enne süljeproovi võtmist.
• Enne süljeproovi võtmist masseerige põski õrnalt 15-30 sekundit. Asetage keel vastu
alalõualuud hambajuurtele ning laske süljel sellesse piirkonda koguneda.
Sisestage ühekordselt kasutatav vatitampoon suhu vähemalt 30 sekundiks, kuni vatiots
on süljega korralikult märgunud.
• NB! Märkus: valenegatiivsed tulemused võivad olla põhjustatud ebapiisavast süljeproovi kogumisest.
Vatitampoon peab süljega korralikult läbi märguma.

Ninasõõrmest võetav proov:
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Keera lahti katsuti sinine kork
katsutit pigistamata. Hoia katsuti püstises asendis, et puhverlahus välja ei valguks. Võta
vatitampoon pakendist valja.
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Sisesta vatitampoon ettevaatlikult
ninasõõrmesse kuni 2,5 cm
sügavusele. Testproovi kogumiseks
keeruta vatitampooni umbes 5
korda vastu ninasõõrme limaskesta.
Korda sama teises ninasõõrmes.
Eemalda tampoon ninaõõnsusest.
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Sisesta vatitampoon
katsutisse. Vatitampooni
tuleb puhverlahuses
vähemalt 30 sekundit hoida
ja segada.
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Võta vatitampoon
katsutist välja.

Et vedelik vatitampoonilt
välja pigistada, suru katsuti
küljed õrnalt kokku.
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Sulge katsuti sinine kork.
Puhverlahuse segunemiseks
loksuta katsutit õrnalt.
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15-30 min

4 testproovi
tilka

Ava katsuti läbipaistev kork,
pööra katsuti ümber, hoia
püstises asendis, tilguti
suunaga allapoole.

Suru katsuti küljed õrnalt
kokku ning tilguta 4 tilka
lahust testkasseti süvendisse.

Oota kuni ilmu(b)vad
värvili(ne)sed joon(ed). Testi
tulemusi loe 15-30 minuti
jooksul. Testi tulemused on
kehtetud pärast 30 minuti
möödumist.

TESTI TULEMUSTE TÕLGENDAMINE:
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NEGATIIVNE: kontrollalale
(C) ilmub üks värviline joon.
Testjoone alas (T) ei ole
nähtavat värvilist joont.
SARS-CoV-2 antigeeni
ei tuvastatud. Jätka
toimetusi!

POSITIIVNE: nähtavad
on kaks värvilist joont.
Üks joon kontrollalas
(C) ja teine joon
testjoone alas (T). See
tähendab, et tuvastati
SARS-CoV-2 antigeen.
Testjoone (T) värvi
tugevus võib olla erinev.
Positiivseks tuleb lugeda
mis tahes värvivarjund
testjoone alas (T).

KEHTETU: kontrolljoont ei
ilmu. Kontrolljoone
mitteilmumise kõige
tõenäolisemad põhjused on
proovi ebapiisav kogus või
vale tegutsemine. Lugege
hoolikalt kasutusjuhendit ja
korrake testi uue komplektiga.

KUI TESTI TULEMUS ON POSITIIVNE?
Toimi vastavalt Terviseameti soovitustele. Vajalike juhiste saamiseks:
• pöördu perearsti poole;
• helista perearsti nõuandetelefonile 1220;
• pöördu Terviseameti poole - koroonaviirusega seotud küsimused 1247.
KUI TESTI TULEMUS ON NEGATIIVNE?
Kui testi tulemus on negatiivne ning haigussümptomeid ei ole, võib inimene igapäevatoimetusi
jätkata, jälgides hoolikalt oma tervislikku seisundit.
Soovituslik on korrata antigeeni kiirtesti uuesti juhul:
• kui tekib kahtlus nakatumise suhtes (kokkupuude COVID-19 positiivse isikuga või
haigestunuga);
• kui tekivad haigussümptomid;
Pöörduge sellisel juhul perearsti poole või helistage perearsti nõuandeliinile 1220.
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