
COVID-19 Antigen hurtigtest (Kolloidt Guld)  
næsepodning - selvtest

Brugervejledning
[PRODUKT NAVN]

COVID-19 Antigen hurtigtest (Kolloidt Guld) næsepodning - selvtest.

[SPECIFIKATIONER]

1 test/sæt.

[ANVENDELSESFORMÅL]

Dette sæt bruges til at påvise tilstedeværelsen af SARS-CoV-2- 

antigener i nasale podningsprøver hos mennesker. Den kan bruges 

til egenkontrol i tilfælde af symptomer, der er karakteristiske for 

COVID-19, men kan ikke bruges som erstatning for test baseret på 

nukleinsyredetektion (for eksempel PCR-analyse).

Et positivt resultat indikerer, at prøven indeholder SARS-CoV-2 anti- 

gener. Et negativt resultat udelukker ikke muligheden for infektion.

Dette sæt er beregnet til egenkontrol og brug uden for laboratoriet. 

Testresultatet fra sættet er kun til informationsformål og er ikke en 

erstatning for test udført af sundhedspersonale. En nøjagtig diagnose 

kan kun stilles ud fra patientens kliniske symptomer og resultaterne 

af andre laboratorieundersøgelser.

Den komplette test (inklusive alle komponenter) kan kun bruges én 

gang. Efter brug placeres apparaterne i affaldsbeholderen som angi-

vet nedenfor.

Bemærk: Dette er en selvtest. De opnåede resultater er kun til 

orientering. Hvis du oplever COVID-19 symptomer, skal du undgå 

personlig kontakt og følge de gældende lokale regler. Børn under 

14 år bør assisteres af en voksen.

[TEST PRINCIP]

COVID-19 (Colloidal Gold) antigenanalysen bruger princippet om 

lateral flow immunoassay for at påvise tilstedeværelsen af SARS-

CoV-2 virus, nukleocapsidprotein, i næsepodningsprøver. Når prøven 

er faldt ned i prøvebrønden; hvis SARS-CoV-2-virusnukleocapsid-

protein er til stede, binder det sig til farvemærkede antistoffer, der kan 

genkende det unikke protein. Prøven går derefter ind i testområdet på 

membranen på grund af kapillærvirkningen. Der er to farvelinjer i 

dette område, den første (mærket T) indeholder antistoffer, der unikt 

kan genkende SARS-Co V-2 virus, og den anden farvelinje (mærket 

C) binder kun antistoffer, der genkender farvemærkede antistoffer til 

membranen. Det T-mærkede bånd kan således binde sig til SARS-

CoV-2 virus nukleocapsidproteiner, der tidligere har bundet et farvet 

antistof, så T-mærket viser kun en farvereaktion, hvis dette virale pro-

tein var til stede i næsepodningsprøven. Hvis der ikke var noget viralt 

protein til stede i prøven, vil T-mærket ikke farve båndet. I C-båndet 

binder de farvemærkede antistoffer sig, så der skal ske en farvereak-

tion i hvert tilfælde, Hvis det C-mærkede bånd ikke farves, nåede de 

farvemærkede antistoffer ikke testoverfladen. Hvis der ikke er nogen 

farvereaktion, kan testen ikke vurderes.

[KOMPONENTER]

1. Testkassette

2. Ekstraktionsrør

3. Steril podepind

4. Brugsanvisning

Der kræves en timer, som ikke er inkluderet i sættet.

Bemærk: Komponenter fra forskellige sæt må ikke blandes.

Blanding af udstyr fra forskellige sæt vil gøre testen ugyldig. 

Udpak først udstyret på det angivet trin vist nedenfor.

[OPBEVARING OG HOLDBARHED]

 Testen er stabil i 2 år hvis alle komponenterne er opbeva- 

           ret i forseglet poser mellem +2oC til 30oC, og al emballa-

ge af komponenterne er åbnet og uspoleret.

Testen skal opbevares i den forseglede pose indtil brug. Frys ikke  

testen og brug den ikke efter udløbsdatoen.

Se venligst pakken for fremstillingsdato ved siden af mærket

          og holdbarhedsdatoen ved siden af mærket       .

[PRØVE FORBEREDELSE]

Læs hele indlægssedlen, før du udfører testen.

Indsamling af prøve:

1. Desinficer venligst dine hænder grundigt før brug!

2. Åbn derefter pakken med podningspinden og fjern vatpinden fra 

emballagen.

3. Indfør forsigtigt hele den bløde ende af podepinden ca. 2 cm i ét

næsebor.

 

4. Med et middeltryk, gnid langsomt podepinden i en cirkulær be- 

vægelse rundt i indersiden af dit næsebor 4 gange i 15 sekunder.

5. Gentag den samme procedure med den samme vatpind i det andet 

næsebor.

Vask prøven ind i ekstraktionsvæsken:

1. Åbn hætten eller aluminiumsfilmen på røret, der indeholder  

ekstraktionsopløsningen.

2. Den bløde ende af podningspinden dyppes under væskeniveauet på 

prøveekstraktionsopløsningen efter prøveudtagningen.

3. Drej podepinden i opløsningen og klem på siden af røret, gentag 

dette tre gange. Den bløde ende af podningspinden skal være ned- 

sunket i opløsningen i mindst 15 sekunder.

4. Tryk derefter den bløde ende af podepinden tre gange mod inder-

væggen af røret.

5. Læg derefter vatpinden i affaldsposen.

6. Luk røret med ekstrationsopløsningen med dråbehætten.

Opbevaring af prøver:

Dryp prøven på testkassetten så hurtigt som muligt, men ikke senere 

end en time efter den foregående proces. Hvis du ikke udfører testen 

indenfor en time efter prøveudtagningen vil testresultatet blive anset 

som ugyldigt.

[TEST PROCEDURE]

I. Testen skal udføres ved stuetemperatur (15 °C-30 °C).

Før du udfører testen, skal du sikre dig, at både testkassetten og eks-

traktionsopløsningen er stuetemperatur.

2. Fjern testkassetten fra den forseglede pose og anbring den på en 

flad overflade.

3. Anbring 2 dråber af den prøveholdige væske fremstillet som be-

skrevet i det foregående trin ned i prøvebrønden (mærket S). 

4. Indstil venligst en timer til 15 minutter. Resultatet kan aflæses 15 

minutter efter at have dryppet den prøveholdige væske på kassetten. 

Farvelinjen markeret C vises muligvis tidligere. Sørg dog for at vente

15 minutter før læsning. De resultater, du læser før de 15 minutter, er 

ugyldige. Hvis intet resultat er tilgængeligt efter 20 minutter, anbefa-

les det at gentage test med en ny testkassette. 

[PRØVEBEHANDLING OG RENGØRING]

1. Anbring testkassetten, prøveekstraktionsopløsning og brugt pod- 

ningspind i en affaldspose og forsegl posen. 

2. Smid posen i skraldespanden. 

3. Påfør håndsprit igen. 

[FOLKNING AF RESULTATER]

Positiv (+): To streger vises (linjerne farves ved C og T). En linje 

skal altid vises i kontrollinjeområdet (C) og en anden linje i en anden 

farve, bør vises i testlinjeområdet (T) (se resultat 1).

BEMÆRK: Intensiteten af farven i testlinjeområdet kan variere af-

hængigt af koncentrationen af SARS-Co V-2 nukleocapsidprotein i 

prøven. Derfor skal enhver farvenuance i testlinjeområdet (T) betrag-

tes som positivt.

Så uanset intensiteten af farven, hvis en farvet linje vises både ved 

C og T markeringen, er testen positiv! Hvis C-mærket ikke viser 

et farvet bånd er resultatet ugyldigt og testen tages på ny.

Negativ (-): En farvet linje vises ved kontrolområdet (C). Ingen farvet 

linje vises i testlinjeområdet (T) (se resultat 2). Hvis C-mærket ikke 

viser et farvet bånd er resultatet ugyldigt og testen tages på ny!



Ugyldig: Den farvede linje vises ikke ved kontrolområdet (C) (se 

resultat 3). Utilstrækkelig prøvevolumen eller en uhensigtsmæssig 

procedure er de mest sandsynlige årsager til fejl. Tjek brugsanvisnin-

gen og gentag testen med et nyt sæt. Hvis problemet fortsætter, skal 

du stoppe med at bruge testsættet straks og kontakte din forhandler. 

Et negativt resultat giver kun information om din nuværende tilstand 

og betyder ikke, at du ikke bærer SARS-Cov-2 virus. Det opnået 

resultat er kun til orientering, SARS-CoV-2-infektion kan kun være 

fuldstændig udelukket ved en nukleinsyredetektionstest (f.eks. PCR-

test). Mit resultat er positivt. Hvad skal jeg gøre? Der er mistanke 

om smitte med Covid-19. Kontakt straks en læge eller din lokale 

sundhedsmyndighed i henhold til gældende regler. Følg lokale ret-

ningslinjer for selvisolering, undgå kontakt med andre mennesker! 

En bekræftende PCR-test skal udføres. Du kan få mere information 

på hjemmesiden: https://www.sst.dk/da/corona. 

Mit resultat er negativt. Hvad skal jeg gøre? Fortsæt med at følge 

alle gældende regler for kontakt med andre og beskyttelsesforanstalt-

ninger. Selvom testen er negativ, kan der stadig være en infektion. I 

alle tilfælde af mistanke, gentag testen efter 1-2 dage, da coronavirus 

ikke kan være pålideligt opdaget i alle infektionsstadier.

Mit resultat er ugyldigt. Hvad skal jeg gøre? Gentag testen, ellers 

konsultér en læge eller et Covid-19 testcenter. Hvis testresultatet sta-

dig er ugyldigt, underret distributør af testen. 

[BEGRÆNSNINGER]

1. Resultaterne af denne test er kun til orientering. Infektionen bør

blive bekræftet af en sundhedsperson ved at sammenligne denne test 

med andre laboratorieresultater, kliniske symptomer, epidemiologi-

ske data og yderligere kliniske data.

2. I de tidlige stadier af infektion kan lave viruskoncentrationer resul-

tere i et negativt testresultat.

3. Testresultater afhænger af kvaliteten af prøveindsamling, behand-

ling, transport og opbevaring. Fejl kan føre til falske negative resul-

tater. Hvis kontaminering ikke undgås under prøveindsamling og 

behandling, kan et falsk positiv resultat opnås. 

[SENSITIVITET OG SPECIFICITET]

Metode RT-PCR Totale
ResultaterCOVID-19 

Antigen 
Hurtigtest

Resultater Positive Negative

Positive 98 4 102

Negative 4 496 500

Total resultat 102 500 602

 Diagnostisk følsomhed af COVID-19 Antigen Hurtigtest (kolloidal 

guld) anterior nasal - selvtest: 96,1 % (90,26 %-98,92 %)*

Diagnostisk specificitet af COVID-19 Antigen Hurtigtest (kolloidal 

guld) anterior nasal - selvtest: 99,2% (97,86%-99,92%)* 

Overordnet enighed om COVID-19 Antigen Hurtigtest (kolloid guld) 

anterior nasal - selvtest: 98,7% (97,40%-99,42%)*

* 95 % konfidensinterval 

[KRYDSREAKTIONER]

Testkassetterne blev testet for mulige krydsreaktioner med følgende 

patogener. Der blev ikke observeret nogen krydsreaktivitet. 

[FORSTYRENDE STOFFER]

Testkassetterne blev testet for mulige krydsreaktioner med kemikali-

er og stoffer. Der blev ikke observeret nogen krydsreaktivitet. 

           [FORHOLDSREGLER]

1. Dette sæt er kun beregnet til in vitro diagnostisk brug. Læs venligst 

disse instruktioner omhyggeligt før testning.

2. Brug kun podningspinden og ekstraktionsopløsningen, der er leve-

ret i pakken og erstat ikke komponenter fra andre sæt med prøveeks-

trakt leveret i dette sæt.

3. Følg nøje instruktionerne i denne vejledning, når du udfører prøve.

4. Positive og negative prædiktive værdier er meget afhængige af ud-

bredelse. Når sygdomsprævalensen er lav, og SARS-CoV-2 ikke er 

eller kun minimalt aktiv, positive testresultater er mere tilbøjelige til 

at repræsentere et falsk positivt resultat. Når sygdomsprævalensen er 

høj, falsk negative resultater er mere sandsynlige.

5. Sammenlignet med en SARS-CoV-2 RT-PCR-test er denne test 

mindre følsom når det bruges til at påvise patientprøver indenfor de 

første fem dage af symptomdebut.

6. Affald og overskydende prøver genereret under testen kan bort-

skaffes med husholdningsaffald.

7. Indholdet af tørremiddelpuderne inkluderet i testkassetten er  

giftige og må ikke indtages. 

[OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL] 

I. Hvornår kan jeg blive testet?

Du kan til enhver tid blive testet, uanset om du har symptomer eller 

ej. Bemærk venligst, at testresultatet er et øjebliksbillede og kun er 

gyldigt for det bestemte øjeblik. Testene skal derfor gentages efter 

behov hvis ønsket af relevante myndigheder.

2. Hvad skal jeg gøre for at få det mest nøjagtige resultat?

Følg altid de manuelle instruktioner nøjagtigt. Udfør testen umiddel-

bart efter prøvetagning. Placer kun dråberne fra ekstraktionsrøret i 

brønden på testkassetten, to dråber ad gangen. For mange eller for få 

dråber kan resultere i et falsk eller ugyldigt testresultat.

3. Teststrimlen er meget farvet. Hvad er årsagen til dette eller hvad 

gør jeg forkert?

Årsagen til en tydeligt synlig farvning af teststrimlen er at der er ble-

vet disponeret for mange dråber fra røret, der indeholder ekstrakti-

onsopløsningen ned i prøvebrønden i testkassetten. Teststrimlen kan 

kun absorbere en begrænset mængde væske. Hvis kontrollinjen ikke 

vises, eller teststrimlen er stærkt misfarvet, gentag testen med et nyt 

testsæt efter brugsanvisningen.

4. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke ser en kontrollinje efter testen?

I dette tilfælde skal testresultatet betragtes som ugyldigt. Gentag ven-

ligst testen med et nyt testsæt efter brugsanvisningen.

5. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal fortolke resultaterne. Hvad skal jeg 

gøre?

Hvis du ikke er sikker på testresultatet, skal du kontakte din nærmeste 

helbredsmyndighed efter instruktionerne fra din lokale myndighed.

6. Kan denne testkassette genbruges eller bruges af mere end én per-

son?

Nej. Hele testen (med alle dens komponenter) er beregnet til engangs-

brug.

7. Skal jeg følge afstands- og hygiejneregler, hvis jeg har en negativ

resultat?

Ja. Selv ved negativt resultat gælder reglerne for afstand og hygiejne, 

som skal overholdes.

[GÆLDENDE DATO OG VERSION]

Gældende dato: 19-11-2021

Version: 1

           

     Bemærk: Se venligst tabellen nedenfor for at identificere  

forskellige symboler.

Læs brugsanvisningen

Udløbsdato

Batchnummer

Artikelnummer

OBS! Se brugsanvisning

Producent

Produktionsdato

Bemyndiget repræsentant

in vitro diagnostiktest

Opbevaringstempuratur

Må ikke genbruges (engangsbrug)

CE-mærkning

Tests per sæt (indhold)

Selvtest


