
Ez az útmutató a SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal 
használatához nyújt segítséget. 
A teszt használata előtt mindenképpen olvassa el a 
betegeknek szóló használati útmutatót.
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Figyelem! 

• A teszt elvégzése előtt és után mosson kezet
szappanos vízzel vagy használjon kézfertőtlenítőt.

• Ügyeljen rá, hogy a vattapárna tiszta maradjon. Ne
érintse a vattapárnát semmihez a használat előtt,
és ne is érjen hozzá.

• A tesztkészletet csak egyszer használja.
• Kerülje az érintkezést a bőrrel és a szemekkel.

Ha véletlenszerűen mégis hozzá ér, a
bőrirritáció elkerülése érdekében öblítse bő
vízzel. Ha aggodalma van, forduljon orvoshoz.
Kiömlés esetén gondoskodjon a megfelelő
fertőtlenítőszerrel történő átfogó tisztításról.

• A készletben található vattapálca kivételével ne
használja a testén a teszt egyéb összetevőit. Ne
nyelje le az összetevőket.

Fontos 
biztonsági információk

1. Nyissa fel a 2-es fóliatasakot: tépje fel a jelölt
vonal mentén. Vegye ki az egyik folyadékot
tartalmazó csövet és egy csővéggel felszerelt
kupakot, és tegye őket az asztalra.

2. Óvatosan nyissa fel a cső zárófóliáját, nehogy ki-
ömöljön a benne lévő folyadék. Illessze a csövet
a csőtartóba.

2 Orrgarati minta vétele és előkészítése

3. Papírzsebkendőbe egyszer fújja ki az orrát.

4. Távolítsa el a vattapálcát a csomagolásból.
Ügyeljen rá, hogy a vattapálcának csak a szárát
érintse, a végén lévő vattapárnát ne.

5. Kissé hajtsa hátra a fejét.

6. A vattapálcát a vattapárnás végével előre illessze
a bal orrlyukába. Lassan tolja kb. 2 cm-re előre
a vattapálcát (a felső szájpadlásával párhuzamo-
san, ne felfelé), amíg ellenállást nem érez. Ne
erőltesse.

7. Forgassa meg a vattapálcát 4-szer (összesen
körülbelül 15 másodpercig) úgy, hogy közben az
orrüreg falának nyálkahártyájához érjen, majd
távolítsa el az orrlyukából.

8. Ismételje meg a 6. és 7. lépést a jobb orrlyukában
ugyanezzel a vattapálcával.
Megjegyzés: Mindkét orrlyukból ugyanazzal a
vattapálcával vegyen mintát.

A tesztkészlet tartalma

1 Előkészülés a tesztre

3. Ellenőrizze a fóliatasakok hátoldalán a lejárati
dátumot 
Ellenőrizze a fóliatasakok hátoldalán a lejárati 

. Ne használja a tesztet a lejárati dátum
után.
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4. Nyissa fel az egyik 1-es fóliatasakot: tépje fel a
jelölt vonal mentén. Vegye ki a teszteszközt és a
szárítócsomagot.
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SARS-CoV-2 
Antigen Self Test Nasal
Gyors útmutató betegeknek

1-es tasak a teszteszközzel és a szárítócsomaggal (5 db)

5. Ellenőrizze a teszteszköz épségét, és hogy a szárító-
csomagban nincsenek-e zöld gyöngyök. Ne nyissa
fel a szárítócsomagot.

1. Ha a kontrollvonal (C) nem látható, a tesztet érvénytelennek kell
tekinteni.
A teszt nem működik helyesen, és új tesztet kell végezni másik
tesztkészlettel.

Lehet, hogy nem helyesen végezte a tesztet. Gondosan olvassa el
a használati útmutatót, és ismételje meg a tesztet. Ha a teszt ered-
ménye még mindig érvénytelen, forduljon kezelőorvosához vagy
egy COVID-19-teszteléssel foglalkozó intézményhez.

4 Az eredmények értelmezése

Pozitív teszteredmény Negatív teszteredményÉrvénytelen teszteredmény

2. Ha a tesztvonal (T) és a kontrollvonal (C) is látható, az eredmény
pozitív.

Alaposan nézze meg az eredményt: a teszt pozitívnak tekintendő,
ha két – akár halvány – vonal látható.

A pozitív teszteredmény nagy valószínűséggel COVID-19 fennál-
lását jelenti. Azonnal forduljon kezelő- vagy háziorvosához, illetve
a helyi egészségügyi hatósághoz, és tartsa be az elkülönítésre
vonatkozó helyi szabályokat. Orvosa felkérheti, hogy PCR-teszttel
erősítse meg az eredményt.

3. Ha a kontrollvonal (C) látható (akármilyen halványan), és a
tesztvonal (T) nem látható, az eredmény negatív.
Nem valószínű, hogy fennáll a COVID-19-fertőzöttség.

A negatív teszteredmény birtokában továbbra is tartsa be az
összes higiéniai és biztonsági intézkedést.
Ha úgy gondolja, hogy fertőzött (mert a tünetei régóta fennállnak
vagy rosszabbodnak), forduljon kezelő- vagy háziorvosához. Lehet,
hogy másféle fertőzés áll fenn, vagy hogy a teszt eredménye hibás.
A teszt 1-2 nap után ismételhető, mert a COVID-19 nem mutatható
ki teljes pontossággal a fertőzés minden szakaszában.

2-es tasak 5 db folyadékot tartalmazó csővel és az 5 db csővéggel felszerelt kupakkal (1 db)

Steril vattapálca Szükséges, de nem mellékelt anyagok:

• Időmérő

• Papírzsebkendő

1. Gondosan olvassa át a
SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal betegeknek
szóló használati útmutatóját.

2. A teszt elvégzése előtt mosson kezet szappanos
vízzel vagy használjon kézfertőtlenítőt.

FIGYELEM! Ha nem szorítja össze a csövet, az eredmény 
helytelen lehet, mert túl sok puffer marad a vattapálcában.  

9. Helyezze a vattapálcát a csőbe olyan mélyen, hogy a
vattapárna a folyadékba kerüljön. Nyomja össze a cső
alsó részét, és tartsa erősen. Keverje körbe a vatta-
pálcát több mint 10-szer, hogy a vattapárnában lévő
biológiai anyag a folyadékba kerüljön.

10. Vegye ki a vattapálcát, miközben összeszorítja a cső
oldalait, hogy a folyadékot kiszorítsa a vattapálcából.
Tegye a vattapálcát a hulladékba, és a csővéggel
felszerelt kupakkal jól zárja le a csövet.
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15–30 perc

C CCC CT TTTT

Forgalmazó: 
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim, Germany
www.roche.com

Felhatalmazott képviselő:
MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 
D-66386 St. Ingbert, Germany

SD Biosensor, Inc.
C-4th&5th, 16, Deogyeong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
KOREAI KÖZTÁRSASÁG 
Készült Koreában

>10x

Csőtartó

3 Teszt végzése
1. Helyezze a teszteszközt sík felületre.

2. Tartsa a csövet egyenesen az alábbi képen jelölt kör
alakú mélyedés (nem a téglalap alakú eredményab-
lak) fölé.

3. Tegyen pontosan 4 cseppet a kör alakú mélyedés-
be. Ha szükséges, ehhez kissé nyomja össze a cső
oldalait.
Megjegyzés: Akkor is folytathatja a tesztelést, ha
véletlenül 5 cseppet vitt fel a teszteszközre.

4. Állítson be időzítőt, és 15–30 perc elteltével olvassa
le az eredményt.

FIGYELEM! A 15 percnél hamarabb vagy
30 percnél később leolvasott teszteredmény
hibás lehet.

4 csepp

5. A teszt elvégzése után mosson kezet szappanos
vízzel vagy használjon kézfertőtlenítőt.

Bal orrlyuk Jobb orrlyuk

4x 4x


