
Kasutusjuhend 

    COVID-19 Antigeeni Tuvastamise Komplekt – 

Vatitikuga ninast 

Eesti 

Enesetestimiseks / Sobib mitteprofessionaalidele enesetestide 

läbiviimiseks. 

ETTEVAATUSABINÕUD ENNE TOOTE 

KASUTAMIST  

1. Enne kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.

2. Isikud, kes ei ole võimelised testi ise tegema, peaksid

laskma testi teha oma seaduslikul eestkostjal.

3. Alla 15-aastased lapsed peaksid teostama enesetestimise

täiskasvanu järelevalve all.

4. See test tuvastab SARS-CoV-2 antigeeni ninasõõrmest

saadud sekreedis, kasutades selleks steriilset vatitikku.

5. Inimeste puhul, kellel on hiljuti olnud nina trauma või

operatsioon või kellel on märkimisväärne koagulopaatia,

on vigastuste vältimiseks vaja ninast proov võtta väga

hoolikalt.

6. Palun tehke testid, kasutades pakendis olevaid

komponente.

Ärge püüdke lisada teistest allikatest pärinevaid

komponente.

7. Palun kasutage seda toodet hästi valgustatud kohas, et

tagada tulemuste õige tõlgendamine.

ETTEVAATUSABINÕUD PÄRAST TOOTE 

KASUTAMIST 

1. Kui te saate positiivse tulemuse, helistage palun oma

perearstile või pöörduge viivitamatult pädeva

meditsiiniasutuse poole. viirusnakkuse kinnitamiseks on 

vajalik nukleiinhappe(PCR) test. 

2. Negatiivne tulemus ei välista täielikult võimalikku

viirusnakkust. valenegatiivne tulemus võib olla tingitud

ka valest proovivõtust või madalast viiruse kogusest.

3. Kui te kahtlustate, et teie nina on proovi võtmise tõttu

kahjustatud, pöörduge viivitamatult arsti poole.

4. Kui test on lõppenud, desinfitseerige vatitikk, testkaardid

ja kõik muud kasutatud komponendid, kasutades selleks

koduse desinfitseerimisspreid või alkoholispreid, mis

sisaldab 70-75% ulatuses alkoholi.

5. Pakendage desinfitseeritud esemed ja hävitage need

vastavalt kohalikele eeskirjadele.

6. Pärast testi peske oma käed korralikult.

ETTEVALMISTUS ENNE TESTI 

• Toote komponendid peavad olema 

toatemperatuuril (15-30 °C või 59-86 °F). 

• Nuusake nina, et puhastada ninasõõrmed.

• Peske käsi ja hoidke need kuivana.

• Lugege hoolikalt 

kasutusjuhiseid.

• Lisaks võite skaneerida QR-

koodi, et leida video juhistega.

• Kontrollida aegumiskuupäeva

fooliumpakendi tagaküljelt 

vastava sümboli juurest. 

• ÄRGE kasutage aegunud

teste.

• Seadistage oma telefonis või

kellas taimer.

• Desinfitseerige kasutatud tootekomponendid

koduse desinfitseerimisspreiga või 70%-

75%-lise alkoholisprei abil.

KATSE KÄIK 

Rebige 

SIIT 

Testkaart  

(Pakendatud kotti) 

Tulemuse aken 

Proovi auk "S" 

Fooliumpakend 

 TOOTE KOMPONENDID

          Rebige SIIT  

Kuivatusvahend 

(Visake see ära.  

Ärge avage) Kasutusjuhend 



• Rebige vatitiku pakend

avamiseks.

• ÄRGE puudutage 

vatitiku otsa.

• Pange vatitiku ots ettevaatlikult ühte

ninasõõrmesse, umbes 2-3 cm

sügavusele.

• Keerake vatitikku ettevaatlikult viis

korda kokku 20 sekundi jooksul, et

koguda ninasekreeti.

• Liigutage vatitikku ettevaatlikult, et

vältida ninasõõrme kahjustamist.

• Kasutades sama vatitiku otsa, asetage

see ettevaatlikult teise ninasõõrmesse

• Keerake vatitikku ettevaatlikult viis

korda veel 20 sekundit.

• Avage proovi ekstraheerimise tuubi

fooliumist kate

• Sisestage vatitikk proovi

ekstraheerimise tuubi. Segage vatitikku

lahuses vähemalt viis korda.

• Pigistage tuub sõrmedega kokku.

• Liigutage vatitikku vähemalt 3 korda

üles-alla, et proovilahus vatitikust kätte

saada.

• Eemaldage vatitikk tuubist.

• Kinnitage tuubi kork kindlalt proovi

ekstraheerimise tuubi külge.

• Proovilahuse põhjalikuks segamiseks

pigistage tuubi kolm korda õrnalt

kokku.

• Hoidke tuubi 1 minuti jooksul paigal.

• Avage fooliumpakend.

• Võtke testkaart välja ja

asetage see lauale.

• Hoidke tuubi tagurpidi.

• Pigistage tuubi, et lisada 3 tilka

proovilahust testkaardil olevasse

proovi auku "S".

• Tulemust saab lugeda 15 minuti

pärast.

• Tulemus loetakse ebatäpseks ja

kehtetuks pärast 30 minutit.

• MITTE kasutada proovilahust juba

kasutatud testkaardil.

TULEMUSTE TÕLGENDAMINE 

Positiivne (+): Punased ribad ilmuvad nii 

T- kui ka C-joone juures 15-30 minuti

jooksul.

Valget riba T-joone juures tuleks pidada

negatiivseks tulemuseks.

Praegu kahtlustatakse COVID-19 nakatumist. Selle 

tulemusena palutakse teil tungivalt: 

• Viivitamatult helistada arstile/üldarstile või kohalikule

tervishoiuasutusele.

• Järgige kohalikke isoleerimisstandardeid.

• Viige läbi kinnitav PCR-test.

Negatiivne (-): Punane riba ilmub C-

joone juures, samas kui T-joone juures ei 

ilmu punast riba 15-30 minutit pärast 

proovi laadimist. 

Negatiivne tulemus ei välista täielikult võimalikku 

viirusnakkust. Selle tulemusena palutakse teil tungivalt: 

• Järgige jätkuvalt kõiki kohaldatavaid seadusi, mis

reguleerivad inimeste vahelist suhtlemist ja kaitsemeetmeid.

• Kui test on negatiivne, võib tegemist olla ka

infektsiooniga.

• Nakkuse kahtluse korral korrake testi 1-2 päeva pärast,

kuna koronaviirust ei esine kõikides nakkuse faasides.

Kehtetu: Kui C-rea juures ei ilmu punast 

riba, näitab see, et testi tulemus on 

kehtetu.Tehke uus test teise testkaardiga. 

Juhul, kui testi tulemus on kehtetu: 

• See võib tuleneda ekslikust testide teostamisest.

• Viige test uuesti läbi.

• Kui testi tulemused jäävad kehtetuks, pöörduge arsti või

COVID-19 testimisasutuse poole.

TOIMINGUD PÄRAST TULEMUSTE TÕLGENDAMIST 

• Desinfitseerige kasutatud 

tootekomponendid koduse 

desinfitseerimisspreiga või 

70%-75%-lise alkoholisprei 

abil. 

• Asetage kasutatud toote komponendid

kilekotti.

• Sulge kott ja aseta see teise kilekotti.

Hävitage kott samamoodi nagu

olmejäätmed.

• Peske käed põhjalikult.

KOKKUVÕTE 

Uued koronaviirused liigitatakse koroonaviiruste perekonna 

liikmeteks. COVID-19 on väga nakkav ja tugev hingamisteede 

infektsioon. Indiviidi tasemel on koroona väga nakkav haigus. 

Praegu on peamine nakkusallikas uue koronaviirusega 

nakatunud isikud, kuid nakkusallikaks võivad olla ka 

asümptomaatilised viiruskandjad. Praeguste 

epidemioloogiliste uuringute kohaselt on inkubatsiooniaeg 1 

kuni 14 päeva, kõige sagedamini 3 kuni 7 päeva. Kõige 

sagedasemad sümptomid on palavik, kuiv köha ja kurnatus. 

Teatud juhtudel on teatatud ka valudest, kurguvalu, 

kõhulahtisusest, konjunktiviidist, peavalust, maitse- või 

lõhnakaotusest, nahalööbest või sõrmede või varvaste 

pigmendist. Tõsiste sümptomite hulka kuuluvad 

hingamisraskused või õhupuudus, ebamugavustunne või rõhk 

rinnus ning kõne- või liikumisraskused. Ilma kiire 

meditsiinilise abita võivad COVID-19 patsientidel tekkida 

tõsised tagajärjed või isegi surm. 



KASUTAMINE  

See kiirtest on mõeldud neile, kellel esinevad COVID-19 

sümptomid, nagu köha, palavik ja väsimus, et aidata kaasa 

SARS-CoV-2 nakkuse varajasele tuvastamisele. 

Seda võib kasutada ka isikute testimiseks, kellel ei esine 

COVID-19 sümptomeid, et kontrollida regulaarselt nende 

tervislikku seisundit. 

KATSE PÕHIMÕTE  

COVID-19 Antigeeni Tuvastamise Komplekt- Vatitikuga 

ninast on immunokromatograafiline membraantest, mis 

kasutab SARS-CoV-2 nukleokapsiidvalgu tuvastamiseks väga 

spetsiifilisi monoklonaalseid antikehi. Testiriba on jagatud 

neljaks osaks: prooviplaat, reaktiiviplaat, 

reaktsioonimembraan ja absorptsiooniplaat. Reaktiivplaat 

sisaldab kolloidkuldi, mis on ühendatud SARS-CoV-2 

nukleokapsidvalgu vastase monoklonaalse antikehaga; 

reaktsioonimembraan sisaldab SARS-CoV-2 

nukleokapsidvalgu vastaseid sekundaarseid antikehi. Kogu 

riba on suletud plastmassist seadmesse. 

Reaktiivpadjal imendunud konjugaadid lagunevad ja 

migreeruvad koos prooviga, kui see tilgutatakse proovi auku. 

Kui SARS-CoV-2 antigeen on proovis olemas, püüavad 

SARS-CoV-2 konjugaadi ja viiruse vahel moodustatud 

kompleksi SARS-CoV-2 spetsiifilised monoklonaalsed 

antikehad, mis on kaetud testirea (T) alale. T-joone puudumine 

näitab halba tulemust. Kontrolljoone piirkonnas (C) ilmub 

alati punane joon, mis näitab, et proovi on sisestatud sobiv 

kogus ja et membraan on toiminud. 

LADUSTAMINE JA STABIILSUS 

Säilitada 

temperatuuril 

2°C kuni 30°C 

Aegub 24 kuu 

jooksul (vt 

pakendi etiketti) 

Hoida eemal  

päikesevalgusest 

Hoida niiskuse 

eest 

Hoida 

lastele 

kättesaamatus 

kohas 

Mitte kasutada, 

kui pakend on 

kahjustatud 

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD 

1 Isikud, kes ei ole võimelised iseseisvalt testi sooritama, 

peaksid saama juhendatud nende seadusliku hooldaja poolt. 

2. See toode on mõeldud kasutamiseks ninast vatitikuga proovi

võttes. Teistsuguse proovi kasutamine võib põhjustada

ebaõigeid või kehtetuid testitulemusi.

3. Viige test läbi kahe tunni jooksul pärast proovi võtmist.

Ebatäpsed tulemused võivad olla tingitud aegunud proovidest.

4. Veenduge, et testimiseks lisatakse piisav proovi kogus.

Liiga suur või ebapiisav proovimaht võib põhjustada ebaõigeid

tulemusi.

5. Palun oodake 15-30 minutit pärast proovi panemist

testribale, enne kui vaatate testi tulemusi. Vale ooteaeg võib

põhjustada ebatäpsusi.

6. Ärge kasutage katsekaarti, kui katseliin või kontrolljoon

ulatub üle katseakna. Katsetulemus on vigane. Uurige proovi

uuesti, kasutades teist testkaarti.

7. See toode on ühekordselt kasutatav. ÄRGE taaskasutage

kasutatud komponente.

8. Kasutage koduse desinfitseerimisspreiga või 70% - 75%-

lise alkoholiga pihustit, et desinfitseerida äravisatud kaupu,

näidiseid ja muid tarbekaupu.

9. Peske enne ja pärast testi põhjalikult käsi.

TOOTE JÕUDLUS

Avastamise piir (LoD): selle toote avastamise piir on umbes

0,05 ng/ml SARS-CoV-2 nukleokapsidvalgu lahust.

Ristreaktiivsus teiste patogeenidega

Ristreaktiivsust ei täheldatud järgmiste patogeenidega:

Staphylococcusaureus, Streptococcuspneumoniae,

Tüvemädaniku viirus, Mumpsi viirus, Adenoviirus tüüp 3,

Mycoplasmapneumoniae, Parainfluentsaviirus 2,

Metapneumoviirus, SARS-CoV, MERS-CoV, inimese

koronaviirus OC43, inimese koronaviirus 229E, inimese

koronaviirus NL63, inimese koronaviirus HKU1,

Bordetellaparapertussis, B-gripiviirus (Victoria liin), B-

gripiviirus (tüvi B/Yamagata/16/1988), 2009. aasta

pandeemiline A-gripiviirus (H1N1), A-gripiviirus (H3N2), A-

linnugripiviirus (H7N9), A-linnugripiviirus (H5N1), Epstein-

Barri viirus, Enteroviirus CA16, rinoviirus,

Neisseriameningitidisja hingamisteede süntilise viiruse viirus.

Häirivuse Test

Järgmiste materjalidega ei ole täheldatud häirivust: Abidool,

Alumiiniumhüdroksiid, Asitromütsiin, Beklometasoon,

Bilirubiin, Budesoniid, Tseftriaksoon, Deksametasoon,

Flunisool, Flutikasoon, Hemoglobiin, Histamiinvesinikkloriid,

Levofloksatsiin, Lopinaviir, Meropeneem, Mometasoon,

Mukiin, Oseltamiviir, Oksimetasoliin, Paramiviir,

Fenüülefriin, Ribaviriin, Ritonaviir, Naatriumbikarbonaat,

Naatriumkloriid, Tobramütsiin, Triamtsinoloonatsetoniid,

Zanamiviir, α-interferoon.

Järgmiste hingamisteede patogeenide puhul ei täheldatud

häirivust: Staphylococcusaureus, Streptococcuspneumoniae,

Leetriviirus, Adenoviirus tüüp 3, Mycoplasmapneumoniae,

Parainfluentsaviirus 2, Metapneumoviirus, SARS-CoV,

MERS-CoV, Inimese koronaviirus OC43, Inimese

koronaviirus 229E, Inimese koronaviirus NL63, Inimese

koronaviirus HKU1, B-gripiviirus (Victoria liin), B-gripiviirus 

(tüvi B/Yamagata/16/1988), 2009. aasta pandeemiline 

A(H1N1)-gripiviirus, A(H3N2)-gripiviirus, A(H7N9)-

linnugripiviirus, A(H5N1)-linnugripiviirus, Epstein-Barri 

viirus, Enteroviirus CA16, Rinoviirus, Hingamisteede 

süntsüütiline viirus. 

Tundlikkus, spetsiifilisus ja kogutäpsus  

Toote toimivuse hindamiseks kasutati kliinilisi proove, 

kusjuures võrdlusmeetodina kasutati kaubanduslikku RT-

PCR-komplekti. 

Vatitikk 
RT-PCR 

Kokku 
Positiivne Negatiivne 

Positiivne 168 2 170 

Negatiivne 5 262 267 

Kokku 173 264 437 

Tundlikkus Spetsiifilisus 
Täielik 

Täpsus 

97.1% 99.2% 98.4% 

95% CI: 

[93.4%-

99.1%] 

95% CI: 

[97.3%-

99.9%] 

95% CI: 

[96.7%-

99.4%] 

Ligikaudu 97 positiivset proovi testitakse selle tootega samuti 

positiivselt iga 100 RT-PCR-ga kontrollitud viirust sisaldava 

proovi kohta. Ligikaudu 99 proovi 100 viirusvaba proovi kohta 

on selle tootega ka negatiivsed. 

PIIRANGUD 

1. See toode on mõeldud ainult COVID-19 enesetestimiseks.

Lõplik diagnoos ei tohiks põhineda ainult ühe testi

tulemustel, vaid pigem kliiniliste sümptomite ja teiste

uuringute tulemuste hindamisel pädeva arsti poolt.

2. Negatiivne tulemus tähendab, et proovis ei ole viirust või et

viiruskoormus on väiksem kui toote avastamispiir. See ei

saa täielikult välistada võimalust, et patsient on viirusega

nakatunud. Liiga varakult pärast viirusega kokkupuutumist

tehtud test võib anda negatiivse tulemuse. Kui kahtlustate

viirusnakkust, korrake testi mõne päeva pärast.

3. Positiivne tulemus näitab, et uuritud proovi viiruskoormus

ületab toote avastamispiiri. Siiski ei pruugi testijoone

värvuse intensiivsus olla seotud patsiendi infektsiooni

raskusastmega või haiguse arenguga.

4. Palun järgige täielikult toote hoidmise ja kasutamise

juhiseid. Valenegatiivsed leiud võivad tekkida ka valede

säilitamistingimuste või proovivõtu tõttu.

5. ÄRGE kasutage testi, kui pakend on kahjustatud. Test võib

anda ebatäpse tulemuse.

6. Kui asümptomaatilistelt COVID-19 isikutelt saadakse

ebapiisavalt viirusi, võivad neilt võetud proovid anda

eksitavalt negatiivseid tulemusi.



7. Haiguse edenedes väheneb viiruse antigeenide kogus

proovis. Nädal pärast sümptomite algust on tõenäolisem, et

proovid annavad valenegatiivseid tulemusi.

SÜMBOLITE SELETUSED 

Tootja 
Valmistamise 

kuupäev 

 
Volitatud Esindaja 

Euroopa Liidus 

Tutvu 

kasutusjuhendiga 

Sisaldab <n> arvu teste 
In vitro diagnostiline 

meditsiiniseade 

 Partiikood Kasutamise tähtaeg 

 Katalooginumber 
Säilitada vahemikus 

2-30°C

Mitte korduvkasutada! 

Mitte kasutada, kui 

pakend on 

kahjustatud 

 

Hoida eemal 

päikesevalgusest 
Hoida niiskuse eest 
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