
NORWEGIAN 
SARS-COV-2-ANTIGEN-HURTIGTEST 

BRUKSANVISNING TIL PRØVETAKING I FREMRE DEL AV NESEN 
Til privat bruk/hjemmebruk/selvtest 

 
 1N40C5-2 Eske med 1 test 
 1N40C5-4 Eske med 5 tester 
 1N40C5-6 Eske med 20 tester 

 
Vennligst følg instruksene i dette vedlegget nøye. 
 
TILTENKT BRUK 
SARS-CoV-2-antigen-hurtigtesten er en ett-trinns in-vitro-test basert på immunokromatografi. Den er utviklet for rask, 
kvalitativ bestemmelse av SARS-CoV-2 virus-antigen i prøver med testpinne tatt i fremre del av nesen på personer med 
mistenkt COVID-19-infeksjon i løpet av de første sju dagene etter utvikling av 
symptomer.SARS-CoV-2-antigen-hurtigtesten må ikke brukes som eneste grunnlag for diagnose eller utelukkelse av en 
SARS-CoV-2-infeksjon. Barn under 14 år må få hjelp av en voksen. 
 
SMMENDRAG 
De nye coronavirusene tilhører β-varianten. Covid-19 er en akutt, smittsom luftveislidelse. Mennesker er generelt 
mottakelige. Aktuelt utgjør pasienter som er infisert med varianter av  coronavirus den største infeksjonskilden. 
Symptomfrie infiserte personer kan også være en infeksjonskilde. Aktuelle epidemiologiske undersøkelser tyder på en 
inkubasjonstid på 1-14 dager, i gjennomsnitt 3-7 dager. De viktigste symptomene er bl.a. feber, utmattelse, nedsatt lukte- 
og/eller smakssaks og tørr hoste. I noen tilfeller ser man  også symptomer som tett nese, rennende nese, halssmerter, 
muskelsmerter og diaré. 
 
ESKEN INNHOLDER 

Komponenter Eske med 1 
test 

Eske med 5 
tester 

Eske med 20 
tester 

SARS-CoV-2 antigen-testkassett (forseglet foliepose) 1 5 20 
Steril testpinne 1 5 20 
Ekstraksjonspipette 1 5 20 
Ekstraksjonsvæske 1 5 20 
Bruksanvisning (dette vedlegget) 1 1 1 
Pipetteholder 1 (forpakning) 1 1 

 
YTELSE (SENSITIVITET OG SPESIFISITET) 
SARS-CoV-2-antigen-hurtigtesten ble sammenlignet med bekreftet klinisk diagnose. Studien inkluderte 156 prøver. 

Sensitivitet 96,77 % 
Spesifisitet 99,20 % 
Nøyaktighet 98,72 % 

En gjennomførbarhetsstudie viste at: 
- 99,10 % av ikke-profesjonelle personer kunne utføre testen uten behov for hjelp 
- 97,87 % av de ulike testresultatene ble tolket riktig 
 
INTERFERENS 
Ingen av de følgende stoffene i testet konsentrasjon viste interferens med testen. 

Fullblod: 1 % Alkalol: 10 % Mucin: 2 % 
Fenylefrin: 15 % Tombramycin: 0,0004 % Oksyymetazolin: 15 % 
Mentol: 0,15 % Cromolyn: 15 % Bensokain: 0,15 % 
Flutikasonpropionat: 5 % Mupirocin: 0,25 % Zicam nesespray: 5 % 
Oseltamivirfosfat: 0,5 % Natriumklorid: 5 % Humanisert antimusestoff (HAMA):  

60 ng/ml Biotin: 1200 ng/ml  
 
VIKTIG INFORMASJON FØR UTFØRING AV TESTEN 
1. Les denne bruksanvisningen grundig. 
2. Ikke bruk produktet etter utløpsdatoen. 
3. Ikke bruk produktet hvis posen er skadd eller forseglingen er brutt. 
4. Oppbevar testutstyret ved en temperatur på mellom 4°C og 30°C i den forseglede originalemballasjen. Må ikke 

fryses. 
5. Produktet skal brukes ved romtemperatur (15-30 °C). Hvis produktet er blitt oppbevart kjøling (under 15 °C), skal det 

ligge i romtemperatur i 30 minutter før bruk. 
6. Alle prøver skal behandles som potensielt smittefarlige. 
7. Utilstrekkelig eller unøyaktig prøvetaking, -oppbevaring og -transport kan medføre unøyaktige testresultater. 
8. Bruk den medfølgende testpinnen for å sikre at testen utføres på en optimal måte. 
9. Korrekt prøvetaking er den viktigste delen av testen. Påse at du samler tilstrekkelig prøvemateriale (slim) med 

testpinnen, spesielt når du samler prøvemateriale foran i nesen. 
10. Puss nesen grundig flere ganger før prøvetakingen. 
11. Prøven skal undersøkes så raskt som mulig etter prøvetakingen. 
12. Dråpene fra prøven må kun dryppes ned i fordypningen (S) i kassetten. 
13. For mange eller for få dråper ekstraksjonsvæske kan føre til et ugyldig eller feilaktig testresultat. 
14. Barn under 14 år må få hjelp av en voksen. 
 
BEGRENSNINGER 
1. Testen er kun beregnet til kvalitativ påvisning av SARS-CoV-2-virusantigen i prøver med testpinne tatt i fremre del 

av nesen. Denne testen kan ikke bestemme den nøyaktige  konsentrasjonen av SARS-CoV-2-virusantigen. 
2. Korrekt prøvetaking er av avgjørende betydning. Hvis ikke fremgangsmåten følges nøye, kan det medføre 

unøyaktige testresultater. Feilaktig prøvetaking eller -oppbevaring, spesielt frysing og opptining av prøven, kan føre 
til unøyaktige testresultater. 

3. Hvis mengden virus i prøven ligger under testens påvisningsgrense, kan testen vise et negativt resultat. 
4. Som ved alle diagnostiske tester må det ikke stilles en endelig klinisk diagnose på grunnlag av resultatet til én enkel 

test. Diagnose må stilles av lege etter vurdering av alle kliniske resultater og laboratorieundersøkelser. 
5. Et negativt resultat utelukker ikke en SARS-CoV-2--virusinfeksjon, og ved  mistanke om Covid-19 må dette 

bekreftes ved bruk av molekylærdiagnostiske metoder. 
6. Et positivt resultat utelukker ikke samtidig infeksjon med andre sykdomsfremkallende mikrober. 
7. En SARS-CoV-2-antigen-hurtigtest kan påvise både levedyktig og ikke- levedyktig SARS-CoV-2-materiale. Hvor 

godt SARS-CoV-2-hurtigtesten fungerer, avhenger av virusmengden, og den trenger ikke nødvendigvis å gi de 
samme resultatene som andre diagnosemetoder som utføres med den samme prøven. 

8. Testen skal utføres så raskt som mulig, og under alle omstendigheter maksimalt to timer  etter prøvetakingen. 
9. Følsomheten ved nasale eller orofaryngeale tester (øvre svelg) kan være lavere enn ved nasofaryngeale tester (i 

nesesvelget). Helsepersonell anbefales å bruke nasofaryngeale tester. 
10. Det er mulig at monoklonale antistoffer med små aminosyreforandringer i målregionen ikke, eller kun med nedsatt 

følsomhet, er i stand til å påvise SARS-CoV-2-virus. 
11. Mengden av antigener i en prøve reduseres jo lengre sykdommen har vart. Prøver tatt etter dag fem til sju av et 

sykdomsforløp vil med større sannsynlighet gi et negativt testresultat, sammenlignet med et RT-PCR-assay. 
12. Settet er validert med de medfølgende testpinnene. Bruk av andre testpinner kan føre til feilaktige negative 

resultater. 
13. Validiteten til SARS-CoV-2-antigen-hurtigtesten til identifikasjon/bekreftelse av vevskulturisolater er ikke undersøkt, 

og testen må ikke brukes til dette formålet. 
14. Testens kryssreaktivitet ble evaluert ved å teste virus og andre mikroorganismer. Endelige testkonsentrasjoner av 

virus og andre mikroorganismer er dokumentert i kryssreaktivitetsstudien. I denne studien hadde ingen andre virus 
og mikroorganismer enn humant SARS-coronavirus effekt på testresultatene ved bruk av denne testenheten. 
Positive testresultater utelukker ikke samtidige infeksjoner med andre patogener. Positive resultater kan forekomme 
i tilfeller av infeksjon med SARS-CoV. 

 
FORBEREDELSE 
 Rydd, rengjør og tørk en flat overflate. 
 Kontroller innholdet i testsettet. Påse at ingen deler er skadde eller gått i stykker. 
 Ha en tidstaker tilgjengelig. 
 Puss nesen grundig flere ganger før prøvetakingen. 
 Vask hendene. 
 
AVHENDING 
Testsettet kan kastes som vanlig husholdningsavfall i samsvar med gjeldende lokale forskrifter. 
 
FREMGANGSMÅTER 
Denne testen passer for personer i alle aldersgrupper. Anbefalt alder for bruk er fra 14 til 90 år. Barn under 14 år skal 
testes av en voksen. Avbryt testen hvis barnet får smerter. 

1 

 

Åpne flasken med ekstraksjonsvæske ved å skru av lokket. 
Advarsel: Åpne flasken bort fra ansiktet og pass på å ikke søle noe av 
væsken. 

2 

 

Hell hele flaskens innhold i ekstraksjonspipetten. 
Advarsel: Flasken må ikke berøre røret. 

3 

 

Finn testpinnen i den forseglede emballasjen. Identifiser testpinnens myke 
stoffspiss. 

4 
 

Åpne testpinnens emballasje og ta testpinnen forsiktig ut. 
Advarsel: Berør aldri testpinnens myke stoffspiss med hendene. 

5  Før testpinnen forsiktig inn i det ene neseboret. Spissen på testpinnen skal 
føres min. 2,5 cm inn i neseboret. Drei testpinnen rundt  i neseboret 3-4 
ganger langs slimhinnen inne i neseboret. Hold testpinnen i neseboret i 
flere sekunder. Gjenta denne fremgangsmåten med den samme 
testpinnen i det andre neseboret. Ta testpinnen ut av neseboret. 
Advarsel: Dette kan være ubehagelig. Før ikke testpinnen lengre inn 
hvis du merker sterk motstand eller smerter. 

6 

 

Sett testpinnen i ekstraksjonspipetten. Drei testpinnen tre til fem (3-5) 
ganger. La testpinnen stå i ekstraksjonspipetten i 1 minutt. 

7 

 

Klem sammen ekstraksjonspipetten med fingrene og fjern så mye væske 
fra testpinnen som mulig. 

8 

 

Sett hetten med dråpespiss godt fast på ekstraksjonspipetten. 

9 

 

Innholdet i settet skal ha romtemperatur før testen utføres. Åpne posen og 
ta ut kassetten. Legg testkassetten på en flat og jevn overflate. 
Advarsel: Når den er åpnet, må testkassetten brukes med en gang. 

10 

 

Snu ekstraksjonspipetten og drypp 3 dråper (ca. 75 μL) av prøven ned i 
fordypningen (S) ved å klemme forsiktig på ekstraksjonspipetten. 
Advarsel: Det må ikke dannes luftbobler i fordypningen (S). 

11 

 

Avles resultatet etter 15-20 minutter. 
Advarsel: Hvis testen blir stående i mer enn 20 minutter, kan det føre 
til feilaktige resultater. 
Den brukte enheten kan kastes som vanlig husholdningsavfall I 
henhold til gjeldende lokale forskrifter. 

 
 
 

TOLKNING AV TESTRESULTATER 

 

Positivt: 
Hvis det i løpet av 15-20 minutter vises to fargede linjer – én i kontrollområdet (C) og én i testområdet 
(T) – er testresultatet positivt.  
OBS! Uansett hvor svak den fargede linjen i testområdet (T) er skal testresultatet tolkes som 
positivt. 
 

 

Negativt: 
Hvis det i løpet av 15-20 minutter vises en farget linje i kontrollområdet (C), men ikke  i testområdet 
(T), er testresultatet negativt. 
 

 

Ugyldig: 
Hvis det ikke i løpet av 15-20 minutter vises en farget linje i kontrollområdet (C), er testresultatet 
ugyldig. Gjenta testen med en ny testkassett. 
 

 
KVALITETSKONTROLL 
Kontrollinjen er et integrert reagens og brukes til kontroll av prosessen. Kontrollinjen viser at testen er utført korrekt og at 
reagensene er reaktive. 
 
SPØRSMÅL OG SVAR (FAQ) 
1. Hvordan fungerer testen? 
N-proteinet i SARS-CoV-2-virus reagerer med reagenset i testlinjen (T). Hvis proteinet er til stede, endres fargen, dvs. at 
det vises en rød linje. Hvis prøven ikke inneholder virusproteiner eller antigener, vises det derfor ikke noen rød testlinje 
(T). 
2. Når bør/kan jeg teste meg selv? 
Du kan teste deg selv uansett om du har symptomer eller ikke. I de første fire dagene av et sykdomsbeløp er 
virusbelastningen normalt høyere. Derfor er det vanligvis enklere å påvise sykdommen i denne perioden. Testresultatet er 
et øyeblikksbilde som kun er gyldig på dette  tidspunktet. Følg derfor helsemyndighetenes råd. 
3. Hva kan påvirke testresultatet? Hva skal jeg være oppmerksom på? 
Puss nesen flere ganger før prøvetakingen.  
Ta ut synlig prøvemateriale (slim). 
Utfør testen umiddelbart etter prøvetakingen.  
Følg bruksanvisningen nøye. 
Det må kun dryppes ekstraksjonsvæske ned i fordypningen (S). 
For mange eller for få dråper ekstraksjonsvæske kan medføre et ugyldig eller feilaktig testresultat. 
4. Testlinjen er tydelig misfarget eller utydelig? Hva er grunnen til dette? 
Vær oppmerksom på at testkassetten ikke må brukes med mer enn 3 dråper prøvemateriale, da testlinjens væskeopptak 
er begrenset. Hvis kontrollinjen ikke vises, eller testlinjen er meget utydelig eller misfarget, slik at det er vanskelig å tolke 
den, skal du gjenta testen i henhold til bruksanvisningen. 
5. Jeg har utført testen, men kan ikke se noen kontrollinje (C). Hva skal jeg gjøre? 
Testresultatet er ugyldig. Se svaret på spørsmål 4 og gjenta testen i henhold til bruksanvisningen. 
6. Jeg er usikker når jeg avleser resultatet. Hva skal jeg gjøre? 
For at resultatet skal være positivt må det være to vannrette linjer som er klart synlige i kassettens fulle bredde. Hvis du 
fremdeles ikke føler deg sikker på resultatet, skal du følge helsemyndighetenes råd. 
7. Resultatet er positivt. Hva skal jeg gjøre? 
Hvis resultatet er positivt, og testresultatet altså tydelig viser både kontrollinjen og testlinjen, skal du oppsøke fastlege eller 
annen helseinstitusjon, som anbefalt av helsemyndigheten. Det er mulig testresultatet ditt må dobbeltsjekkes, og 
fastlegen/helseinstitusjonen vil forklare den videre fremgangsmåten for deg.  
8. Resultatet er negativt. Hva skal jeg gjøre? 
Hvis det kun er kontrollinjen som vises tydelig, kan det bety at du ikke har en 
SARS-CoV-2-infeksjon eller at virusbelastningen er for liten til å kunne påvises. Hvis  du har symptomer (hodepine, feber, 
migrene, redusert lukte- og/eller smakssaks osv.), skal du oppsøke fastlegen din eller en annen helseinstitusjon, som 
anbefalt av  helsemyndighetenes. 
Hvis du ikke er sikker, kan du også gjenta testen. 
9. Hvordan kan jeg kaste produktet? 
Den brukte enheten kan kastes som vanlig husholdningsavfall I henhold til gjeldende lokale forskrifter. 
 
TILBEHØR: 
Tilbehør Produsent Representant i EU CE-merke 

Testpinne A 

Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., 
Ltd. 
Touqiao Town, Guangling District Yangzhou 
225109 Jiangsu, Folkerepublikken Kina 

Llins Service & Consulting GmbH 
Obere Seegasse 34/2,69124 
Heidelberg Tyskland 

 
acc. 93/42/EEC 

Testpinne B 

Goodwood Medical Care Ltd. 
1-2 Floor, 3-919 Yonzheng Street Jinzhou 
District Dalian 116100 Liaoning, 
Folkerepublikken Kina 

CMC Medical Devices & Drugs S.L. 
C/ Horacio Lengo No18, CP 29006, 
Màlaga, Spania  

 
acc. 93/42/EEC 

 
FORKLARING TIL SYMBOLER 

 

Test til 
in-vitro-diagnostikk  

Se bruksanvisningen 
 

Holdbarhetsdato 

 

Tester per sett 

 

Oppbevares tørt 
 

Batchnummer 

 

Autorisert 
representant 

 

Oppbevares beskyttet 
mot sollys 

 

Produsent 
 

Må ikke gjenbrukes 

 

Må ikke brukes hvis 
emballasjen er skadd  

 

Oppbevares 
mellom 4 – 

30 °C 

 
CE-merke  Katalogproduktnummer 

 
Advarsel! Følg 

bruksanvisningen 

 
H317: Advarsel! Væsken i produktet kan forårsake allergisk hudreaksjon. 

 
Produsent: 

 

Xiamen Boson Biotech Co., Ltd. 
90-94 Tianfeng Road, Jimei North 
Industrial Park, Xiamen, Fujian, 
361021, P.R.China. 

Autorisert 
representant: 

Lotus NL B.V. 
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 
2595AA,  
The Hague, Netherlands. 
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