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COVID-19 ja A+B-gripi antigeeni kombineeritud kiirtest on ühekordselt kasutatav testikomplekt, mis on mõeldud A- ja B-gripi viiruse antigeenide 

nukleokapsiidi valgu antigeeni ning COVID-19 antigeeni tuvastamiseks ninakaape materjalist. 

See test on mõeldud koduseks kasutamiseks ise võetavatest ninakaape proovidest 12-aastastel ja vanematel inimestel. Alla 12- ja üle 70-aastaste 

proovivõtmist peab jälgima ning juhendama nende hooldaja. Kui isik ei ole võimeline ise testi tegema, peab ta pöörduma kelleg i poole abi saamiseks. 

Test on mõeldud sümptomitega isikutele seitsme päeva jooksul alates sümptomite tekkest või asümptomaatilistele isikutele, kellel on olnud 

kokkupuude positiivse diagnoosi saanud või nakkuskahtlaste isikutega. 

Positiivsed tulemused viitavad gripi ja SARS-CoV-2 olemasolule. Positiivse testitulemuse saanud inimene peab ennast isoleerima ja pöörduma oma 

perearsti poole. Positiivsed tulemused ei välista bakteriaalse nakkuse ega teiste viirusnakkuste olemasolu. 
Negatiivsed tulemused ei välista gripi ja SARS-CoV-2 nakkust. Need inimesed, kelle test on negatiivne, kuid kes endiselt tunnevad gripi- või COVIDI-

laadseid sümptomeid, peavad pöörduma oma perearsti poole. 

 

 
COVID-19 ja A+B-gripi antigeeni kombineeritud kiirtest on membraanipõhine immuunkromatograafiline test, kus kasutatakse kõrgtundlikke antikehi 

SARS-CoV-2, A- ja B-gripi nukleokapsiidi valgu tuvastamiseks ninakaape proovidest. 

SARS-CoV-2, A- ja B-gripi spetsiifilised antikehad immobiliseeritakse membraani testialale ning kombineeritakse testriba moodustamiseks teiste 

reaktiivide/padjakestega. 

Test on mõeldud tuvastama ninakaape proovides nukleokapsiidi valgu antigeene, mis on ogavalgu muteerunud kohtadest erinevad, seega on test 

teoreetiliselt suuteline tuvastama erinevaid variante, sh Briti, India, Lõuna-Aafrika ja Brasiilia variante. 

 

 

Osa 
1 test 

komplektis 

5 testi 

komplektis 

10 testi 

komplektis 

20 testi 

komplektis 

25 testi 

komplektis 

COVID-19 ja A+B-gripi antigeeni kombineeritud test 1 5 10 20 25 

Ekstraheerimiskatsuti koos puhvriga 1 5 10 20 25 

Steriilne vatipulk 1 5 10 20 25 

Jäätmekott 1 5 10 20 25 

Katsutite alus / / 1 1 1 

Pakendi infoleht 1 1 1 1 1 
 

 
Kell 

 

 
• Ärge kasutage pärast kõlblikkusaja möödumist. Ärge kasutage, kui komplekt on kahjustatud või avatud. Ärge kasutage teste korduvalt. 

• Ärge sööge, jooge ega suitsetage proovide või komplektide käsitsemiskoha läheduses. 

• Käsitlege kõiki proove potentsiaalselt nakkusohtlikena. Visake kasutatud testmaterjalid ära kohalike nõuete järgi. 

• Ekstraheerimispuhver sisaldab soolalahust. Lahuse nahale või silma sattumisel loputage rohke veega. Puhvrit ei tohi alla neelata. Puhvri 

allaneelamisel loputage suud põhjalikult veega ja jooge aine lahjendamiseks rohkesti vett. Ebamugavustunde tekkel pöörduge viivitamata arsti 

poole. 

• Lapsed ja eakad peavad kasutama testi järelevalve all. 

 

 
Hoidke avamata ja kasutamata teste temperatuuril 4–30 °C. Kui teste hoitakse temperatuuril 4–8 °C, veenduge, et testkassett oleks enne avamist 

soojenenud toatemperatuurini. Test on stabiilne kotikesele prinditud kõlblikkusajani. Ärge külmutage komplekti ega hoidke komplekti kõrgemal 

temperatuuril kui 30 °C. 

 

 
Avage komplekti karp. Kontrollige enne kasutamist komplekti osi. 

 

Lugege enne alustamist kõik juhised hoolikalt läbi. 

[Ettevalmistus enne proovivõttu] 

1. Valmistage ette tasane pind, nt laud. Veenduge, et see oleks puhas ja kuiv. 

2. Võtke ära käeehted. 

3. Peske 20 sekundit käsi. Kasutage seepi ja vett või desinfitseerimisvahendit. Kuivatage käed 

puhaste ühekordsete paberrätikutega. 

Paremaks kaitseks ja ristsaastumise vältimiseks on soovitatav kasutada ühekordseid kindaid, maski ning kaitseprille (ei ole pakendis). 
 

[Proovi ettevalmistamine] 

1. Eemaldage ekstraheerimiskatsutilt fooliumkate ja pange katsuti katsutite aluse auku. (Kui kasutate 1 testi komplektis ja 5 testi komplektis, pange 
ekstraheerimiskatsuti karbi auku.) 

2. Avage vatipulga pakend kleebitud otsast ja võtke vatipulk välja. 

3. Lükake täiskasvanul vatipulga pehme ots vasakusse ninasõõrmesse umbes 2,5 cm sügavusele. 
Märkus. Lapsel ei pea vatipulka ninasõõrmesse tingimata 2,5 cm sügavusele lükkama. Seda peab proovi võttev inimene hoolikalt hindama ja 
kohandama. 

4. Pühkige ringjate liigutustega ninasõõrme sisepinda vähemalt viis korda. 
5. Viige vatipulk paremasse ninasõõrmesse ja korrake eelnevat tegevust. Veenduge, et saadud proovimaterjal oleks piisav. 
6. Pange vatipulk ekstraheerimispuhvrit sisaldavasse katsutisse. 

7. Keerutage vatipulka vähemalt 8–10 korda, vajutades samal ajal vatipulga otsa vastu katsuti põhja ja külgi. 
8. Pigistage katsuti küljed kokku ja võtke vatipulk vastu katsuti külgi surudes välja, et eemaldada nii palju vedelikku kui võimalik. 
9. Sulgege katsuti tihedalt korgiga ja pange katsuti tagasi katsutite alusele või karbi auku. 

 
[Testi tegemine] 
1. Avage suletud kotike ja võtke välja testkassett. Parimate tulemuste saavutamiseks tuleb test teha ühe tunni jooksul. 

2. Hoidke katsutit proovisüvendi kohal tagurpidi püsti. 
3. Tilgutage õrnalt katsuti külgi, pigistades igasse proovisüvendisse kolm tilka proovimaterjali ja käivitage seejärel kell. 

 
 

Eemaldage 
ekstraheerimiskatsutilt 

fooliumkate ja pange 
katsuti katsutite aluse 

auku. 

Eemaldage 
ekstraheerimiskatsutilt 

fooliumkate ja pange 
katsuti karbi auku. 

Lükake vatipulk sobivale 
sügavusele ja keerutage 

seda mõlemas 
ninasõõrmes 5 korda. 

Keerutage 
vatipulka 

8–10 korda. 

Vajutage vatipulgale ja 
eemaldage nii palju 

vedelikku kui võimalik. 

Pange kork peale. Tilgutage 3 tilka igasse 
proovisüvendisse (S). 

 
4. Oodake värviliste joonte ilmumist. Testi tulemusi võib hinnata 10–15 minuti möödudes, ÄRGE hinnake tulemusi pärast 20 minuti möödumist. 

 
[Pärast testimist] 
1. Pärast testi tegemist pange kõik komplekti osad jäätmekotti. Visake jäätmekott ära kohalike nõuete järgi. 

2. Kui teete rohkem kui ühe testi, siis puhastage laud 75% alkoholi või desinfitseerimisvahendiga. Pärast igat testi peske käed. 
 

 
 

 
B-gripp 

Positiivne 
A-gripp 

Positiivne 
A+B-gripp 
Positiivne 

Negatiivne Kehtetu Kehtetu Kehtetu Kehtetu  

 

• Positiivne A-gripp* 
Vasakpoolsesse aknasse ilmub kaks eristatavat värvilist joont. Üks värviline joon peab olema kontrollalal (C) ja teine värviline joon peab olema A-

gripi alal (A). 

• Positiivne B-gripp* 
Vasakpoolsesse aknasse ilmub kaks eristatavat värvilist joont. Üks värviline joon peab olema kontrollalal (C) ja teine värvil ine joon peab olema B-
gripi alal (B). 

• POSITIIVNE A- ja B-gripp* 
Vasakpoolsesse aknasse ilmub kolm eristatavat värvilist joont. Üks värviline joon peab olema kontrollalal (C) ning kaks värvi list joont peavad olema 
A-gripi (A) ja B-gripi alal (B). 

• Negatiivne 
Vasakpoolse akna kontrollalale (C) ilmub üks värviline joon. Testjoone alal (B/A) ei ole nähtavat värvilist joont. 

• Kehtetu 
Vasakpoolsesse aknasse ei ilmu kontrolljoont. Kontrolljoone ilmumata jäämise kõige tõenäolisemad põhjused on ebapiisav proovimaterjali kogus 

või vale testitegemise metoodika. Vaadake protseduur üle ja korrake testi uue testkassetiga. Probleemi püsimisel lõpetage kohe testkomplekti 
kasutamine ja pöörduge kohaliku edasimüüja poole. 

 

 
 

 
Positiivne Positiivne Negatiivne Kehtetu Kehtetu  

 

ETTENÄHTUD KASUTUSALA 

TÖÖPÕHIMÕTE 

KOMPLEKTI OSAD 

TÄIENDAV ERIVARUSTUS 

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD 

SÄILITAMINE JA STABIILSUS 

TESTI TEGEMINE 

TESTI TULEMUSTE TÕLGENDAMINE – A- ja B-gripp 

TESTI TULEMUSTE TÕLGENDAMINE – COVID-19 

või 

8–10 × 



• Positiivne COVID-19* 
Parempoolsesse aknasse ilmub kaks värvilist joont. Üks värviline joon peab olema kontrollalal (C) ja teine värviline joon peab olema testialal (T). 

• Negatiivne 
Parempoolse akna kontrollalale (C) ilmub üks värviline joon. Testialale (T) ei ilmu nähtavat värvilist joont. 

• Kehtetu 
Parempoolsesse aknasse ei ilmu kontrolljoont. Kontrolljoone ilmumata jäämise kõige tõenäolisemad põhjused on ebapiisav proovimaterjali kogus 

või vale testitegemise metoodika. Vaadake protseduur üle ja korrake testi uue testkassetiga. Probleemi püsimisel lõpetage kohe testkomplekti 
kasutamine ja pöörduge kohaliku edasimüüja poole. 
*MÄRKUS. Testjoone värvuse intensiivsus sõltub proovimaterjali kontsentratsioonist. Seetõttu tuleb lugeda positiivseks igasugune testjoone 
värvivarjund. 
 

 
See test sisaldab sissehitatud kontrollfunktsiooni, milleks on proovimaterjali lisamisel ilmuv C-joon. Kui joon ei ilmu, vaadake protseduur üle ja korrake 
testi uue kassetiga. 
 

 

Kui testi tulemus on 
positiivne 

Teil on COVID-19 või A- või B-gripi nakkuse kahtlus. 
➢ Pöörduge kohe oma arsti/perearsti poole või kohalikku haiglasse. 
➢ Järgige kohalikke eneseisolatsiooni nõudeid. 
➢ Tehke kinnitav PCR-test. 

Kui testi tulemus on 
negatiivne 

Järgige kõiki kehtivaid teistega kokkupuutumise ja kaitsemeetmete kasutamise nõudeid. 
➢ Võite olla nakatunud isegi siis, kui test on negatiivne. 
➢ Kahtlusel korrake testi 1–2 päeva pärast, sest viirust ei ole võimalik nakkuse kõigis faasides täpselt tuvastada. 

Kui testi tulemus on 
kehtetu 

Põhjuseks võib olla testi vale sooritamine. 
➢ Korrake testi. 
➢ Kui testi tulemus on endiselt kehtetu, võtke ühendust arsti või COVID-19 testimiskeskusega. 

Märkus. Ärge langetage ühtki meditsiinilist otsust arstiga nõu pidamata. 
 

 
1. Kliiniline uuring: uuritava reaktiiviga määratud ninakaape proove võrreldi ninaneelust kogutud materjali PCR-i võrdlustestiga. Testi tulemused leiate 

järgnevast tabelist. 
 

 

A/B-gripp COVID-19 

Võrdlustesti tulemus 
Kokku 

PCR 
Kokku 

Positiivne Negatiivne Positiivne Negatiivne 

Safecare'i test 
Positiivne 42 0 42 95 0 95 

Negatiivne 0 568 568 15 455 470 

Kokku 42 568 610 110 455 565 

Suhteline tundlikkus 100,00% (95% CI: 91,59…100,00%) 86,36% (95% CI: 78,51…92,16%) 

Suhteline spetsiifilisus 100,00% (95% CI: 99,35…100,00%) 100% (95% CI: 99,19…100,00%) 

Üldine vastavus 100,00% (95% CI: 99,40…100,00%) 97,35% (95% Cl: 95,66…98,51%) 

 
2. Ristreaktiivsus: ristreaktiivsuse uuringutes näidati, et test ei reageeri allolevas tabelis loetletud mikroorganismidega kontsentratsioonis 

1 x 106 TCID50/ml (viirused) ja 1 x 106 PMÜ/ml (bakterid). 
 

Inimese metapneumoviirus (hMPV) Inimese paragripiviirus 1 Rinoviirus Bordetella pertussis Streptococcus pneumoniae 

Inimese koroonaviirus OC43 Inimese paragripiviirus 2 Enteroviirus Chlamydia pneumoniae Streptococcus pyogenes 

Inimese koroonaviirus 229E Inimese paragripiviirus 3 Adenoviirus Haemophilus influenzae Mycobacterium tuberculosis 

Inimese koroonaviirus NL63 Inimese paragripiviirus 4 MERS Legionella pneumophila Staphylococcus aureus 

Inimese koroonaviirus HKU1 Respiratoorne süntsütiaalviirus  Mycoplasma pneumoniae Candida albicans 
 
3. Segavad ained: järgnevaid endogeenseid segavaid aineid hinnati märgitud kontsentratsioonides ja neil ei leitud mingit toimet. 
 
Täisveri (2%), kolm käsimüügis olevat ninaspreid (10%), kolm käsimüügis olevat ninatilkade preparaati (25%), kolm ninakaudset  suupuhastusvett 
(25%), 4-atseetamidofenool (10 mg/ml), atsetsüülsalitsüülhape (20 mg/ml), kloorfeniramiin (5 mg/ml), dekstrometorfaan (10 mg/ml), difenhüdramiin 
(5 mg/ml), efedriin (20 mg/ml), gujakoolglütserüüleeter (20 mg/ml), oksümetasoliin (10 mg/ml), fenüülefriin (100 mg/ml), fenüülpropanoolamiin 
(20 mg/ml), oseltamiviirfosfaat (10 mg/ml), mupirotsiin (10 mg/ml), A-vitamiin (10%), D-pantenool (10%). 
 

 
1. COVID-19 ja A+B-gripi antigeeni kombineeritud kiirtest on mõeldud enesetestimiseks ning seda võib kasutada ainult SARS-CoV-2, A-gripi ja B-gripi 

antigeeni kvalitatiivseks tuvastamiseks. Positiivse tulemuse joone värvuse intensiivsust ei tohi hinnata kvantitatiivselt ega  semikvantitatiivselt. 

2. COVID-19 ja A+B-gripi antigeeni kombineeritud kiirtest on mõeldud ainult SARS-CoV-2 antigeeni, mitte ühegi teise viiruse ega patogeeni 

tuvastamiseks. SARS-CoV-2 antigeeni kiirtest ei tee vahet SARS-CoV-i ja SARS-CoV-2 vahel. 

3. Toimivuse hindamiseks kasutati ainult selle toote infolehes nimetatud protseduure. Nende protseduuride muutmine võib mõjutada testi toimivus t. 

4. Negatiivne tulemus ei välista COVID-19 ja/või A-gripi ja/või B-gripi nakkuse võimalust. 

5. Selle testiga saadud tulemused, eriti raskesti tõlgendatavad nõrkade testjoontega tulemused, tuleb üle kontrollida või minna meditsiiniasutusse 

testima. 

6. Uuring on mõeldud nakkuse avastamiseks, mitte nakkuse oleku määramiseks. Testi kasutatakse abistavaks diagnoosimiseks ja seda  ei kasutata 

ainukese diagnostilise näitajana selle hindamiseks, kas testitaval on COVID-19 ja/või A-gripi ja/või B-gripi nakkus. 

7. Testi tulemus võib olla valenegatiivne, kui proovis sisalduv antigeeni hulk on alla testi tuvastuspiiri. 

8. Proovimaterjali ebaõige kogumine, transport või käsitsemine võib olla valenegatiivse tulemuse põhjuseks. 

9. Valepositiivsed testitulemused on tõenäolisemad COVID-i vähese aktiivsuse perioodidel, kui levimus on mõõdukas kuni väike. 

10. COVID-19 sümptomiteta isikute ja/või selliste isikute testimisel, kes elavad piirkondades, kus COVID-19 nakkuste arv on väike ja kus puudub 

teadaolev kokkupuude COVID-19-ga, võib olla rohkem valepositiivseid tulemusi. 

 

 

 

Mitte korduskasutada 

 

Kasutamiseks ainult in vitro diagnostikas 

Hoiustada temperatuuril 4–30 °C Lugege kasutusjuhendit 

Hoida päikesevalguse eest Partii number 

Kõlblikkusaeg Sisaldab piisavalt <n> testi tegemiseks 

Tootja Tootmiskuupäev 

Steriliseeritud etüleenoksiidiga Steriliseeritud kiirgusega 

Katalooginumber CE-märgis 

Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses Sisaldab loomset päritolu biomaterjali 

 

 
 
 

 

Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. 
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Yuhang District Hangzhou, 311121, Hiina 

Tel/faks: +86 571 8138 9219 E-post: admin@safecare.com.cn  

Share Info GmbH 

Heerdter Lohweg 83, 40549 
Düsseldorf 
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