
STREPA’LERT® Självtest

STREPA’LERT® Kotitesti

GENERELLT

STREPA’LERT®-testet är ett specifikt immunologiskt test för
detektion av grupp A β-streptokocker (bakterier) vid halsinfektion.
Grupp A - β-hemolytisk streptokocker (kallas även Streptococcus
pyogenes) infektion i halsen är den vanligaste bakteriella orsaken 
till akut faryngit. En vanlig orsak till halsont är en virusinfektion, då 
hjälper inte antibiotika. Är orsaken till halsont bakteriell (Strep A) 
kan det krävas behandling, ofta ordinerar läkare antibiotika för att 
förhindra relaterade komplikationer som kan vara allvarliga, såsom 
reumatisk feber eller akut glomerulonefrit.

Observera - Läs instruktionerna noggrant före användning. 

YLEISESTI
 
STREPA’LERT®-testi on immunologinen testi A β-ryhmän
streptokokkien (bakteerien) havaitsemiseksi kurkkutulehduksissa.
A- β-ryhmän hemolyyttinen streptokokki (tunnetaan myös nimellä
Streptococcus pyogenes) on yleisin bakteeriperäinen akuutin
nielutulehduksen aiheuttaja. Yleinen kurkkukivun syy on
virusinfektio, silloin antibiootit eivät auta. Jos kurkkukivun syy on
bakteeri (Strep A), hoito saattaa olla tarpeen. Usein lääkärit
määräävät antibiootteja estääkseen siihen liittyviä komplikaatioita,
jotka voivat olla vakavia, kuten reumakuume tai akuutti
glomerulonefriitti.

Huom - Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Ref. 6037BI 
Självtest som detekterar Grupp A β-hemolytic streptococcus 
bacteria infektion i halsen.

Ref. 6037BI 
Itsetesti, joka havaitsee A β-ryhmän hemolyyttisen streptokok-
kibakteeri-infektion kurkussa.

Innehåll:

Öppna förpackningen först när du är redo att utföra testet.
- 1 steril tops
- 1 steril tungspatel
- 1 flaska extraktionsvätska nr 1 (blå kork): 1ml

- 1 flaska extraktionsvätska nr 2 (grön kork): 1ml
- 1 tomt provrör
- 1 bas i formskum (för att hålla provrör)
- 1 manual

Detta är ett in-vitro självtest, endast för externt bruk. Får ej förtäras.
Läs instruktionerna noggrant före användning. Resultatet kan 
endast utläsas när instruktionerna följs enligt direktiv. Följ samtliga 
instruktioner gällande handhavande, blodmängd och utspädning.

Förvaras mellan +4° C till +30° C. Förvaras torrt och skyddas mot 
solljus. Ska ej användas efter bäst före datum som anges på alu-
miniumförpackningen. Testet ska inte användas om aluminiumför-
packningen är öppnad. Självtesten ska inte återanvändas. Förvara 
denna produkt utom räckhåll för barn och djur. Ytterförpackning 
sorteras som kartong/wellpapp. Övrigt ska sorteras som restavfall.

Ska ej användas på barn under 2 år.

Om vätskor kommer i kontakt med ögon, hud eller slemhinnor
– skölj direkt under rinnande vatten och kontakta 1177.

Vätskor får absolut inte förtäras, vid förtäring kontakta
läkare omedelbart. Ta med denna bipacksedel och visa för
medicinsk personal.

Tämä on in vitro -menetelmällä tehtävä kotitesti, vain ulkoiseen 
käyttöön. Ei saa niellä. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Tulos 
vain ohjeiden mukaisella käytöllä. Noudata sovellettavia ohjeita 
käsittelystä, veren tilavuudesta ja laimennuksesta.  

Säilytys +4°C +30° C. Säilytettävä kuivassa paikassa suojassa 
auringonvalolta. Ei saa käyttää parasta ennen -päiväyksen jälkeen 
(merkattu myyntipakkaukseen ja suojapussiin). Älä käytä testiä, jos 
suojapussi on avattu. Ei saa käyttää uudelleen. Säilytä tuote lasten 
ja lemmikkieläimien ulottumattomissa. Myyntipakkaus lajitellaan 
kartonkina, muut osat sekajätteenä.  

Älä käytä alle 2-vuotiaille lapsille.

Jos nestettä joutuu kosketuksiin silmien, ihon tai limakalvojen 
kanssa, huuhtele välittömästi vedellä ja ota yhteyttä
terveydenhuoltoon.

Nesteitä ei saa niellä. Nieltynä, ota yhteyttä lääkäriin välittömäs-
ti. Näytä tämä pakkausseloste lääkintähenkilöstölle.

När kan testet utföras?
STREPA’LERT® kan utföras när symptom på halsinfektion.
Dessa kan vara halsont, ont vid sväljning rött svalg, huvudvärk,
illamående, kräkningar.

Kan resultatet vara felaktigt??
Resultat är korrekt om testet utförts enligt instruktion. Dock
kan testet visa fel resultat vid dålig hygien, om testet blivit utsatt
för annan kontamination.

Har linjernas styrka någon betydelse?
Nej. Intensiteten i linjerna har ingen betydelse för hur testet ska
tolkas. Linjerna behöver endast vara synliga.

Vad betyder linjen som framträder närmst den blå greppytan?
Den indikerar att testet fungerar normalt.

Kommer testet vara tillförlitligt om jag avläser testet efter 10
minuter?
Resultatet ska avläsas mellan 5 till 10 minuter. Resultatet är
tillförlitligt upp till 10 minuter.

Vad gör jag om testet är positivt? 
Ett positivt resultat betyder att testet har upptäckt Strep A.  
Du bör kontakta en läkare som avgör eventuell behandling.

Vad gör jag om testet är negativt?
Ett negativt resultat tyder på en viral infektion eller att provet
inte innehöll tillräckligt med Strep A bakterier. Om symptomen
kvarstår bör läkare kontaktas.

Hur säkert är testet? 
STREPA’LERT ® är mycket tillförlitligt. Tester visar 96.4%
säkerhet. Trots att testet anses säkert kan det ge falskt positivt
eller falskt negativt resultat.

Miten testi toimii?
STREPA’LERT ® voidaan suorittaa, kun kurkkutulehduksen
oireita ilmenee. Näitä voivat olla kurkkukipu, nielemiskipu,
päänsärky, pahoinvointi sekä oksentelu.

Voiko tulos olla väärä?
Tulos on oikea, jos testi on suoritettu ohjeiden mukaisesti.
Testi voi kuitenkin antaa virheellisiä tuloksi jos testi on
altistunut kontaminaatiolle.

Onko viivojen vahvuudella väliä?
Ei. Viivojen intensiteetillä ei ole vaikutusta siihen, miten testi
tulee tulkita. Viivojen on vain oltava näkyvissä.

Mitä tarkoittaa viiva joka on lähellä sinistä kiinnipito-osaa?  
Se osoittaa, että testi toimii normaalisti.

Onko testi luotettava, jos luen testin 10 minuutin jälkeen?
Tulos tulee lukea 5-10 minuutissa. Tulos on luotettava 10
minuutin ajan. 

Mitä teen, jos testitulos on positiivinen?
Positiivinen tulos tarkoittaa, että testissä on havaittu Strep A. Ota
yhteyttä lääkäriin, joka päättää mahdollisesta hoidosta.

Mitä teen, jos testitulos on negatiivinen?
Negatiivinen tulos viittaa virusinfektioon tai siihen, että näyte ei
sisältänyt tarpeeksi Strep A -bakteereja. Jos oireet jatkuvat, ota
yhteys lääkäriin.

Kuinka turvallinen testi on?
STREPA’LERT ® on erittäin luotettava. Testit osoittavat
96,4% varmuutta. Vaikka testiä pidetään turvallisena, vääriä
positiivisia ja negatiivisia voi esintyä.

1. Positivt resultat

Två (2) röda / lila-färgade linjer framträder. Intensiteten i
linjerna kan variera. Detta resultat betyder att Strep A är
detekterat, du bör kontakta en läkare.

2. Negativt resultat
 
Endast en (1) röd linje (kontrollinje) framträder närmst 
den blå greppytan. Detta resultat betyder att Strep A inte 
kunde detekteras.

3. Misslyckat resultat
 
Om ingen linje framträder eller om endast en linje närmst 
pilarna framträder är testet misslyckat och ett nytt test 
bör genomföras.

1. Placera test samt övrigt innehåll på en ren och torr yta.
2. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Torka händerna.
3. Placera provröret i ett av hålen i formskummet. (bild 1)
-Så här gör du med topsen:
4. Provtagning tas med tops och tungspatel.
a/ Öppna förpackningen med tungspateln, lägg den inom räckhåll.
b/ Öppna förpackningen med topsen, undvik att vidröra bomullen
(bild 2)

Information on pharyngitis and related antibiotics treatment:
1. Web information: https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fichesmal-
adies/ streptocoques-b.
2. Web information: https://www.cdc.gov/antibioticuse/
community/about/should-know.html

Tietoa nielutulehduksesta ja siihen liittyvistä antibioottihoidoista:
1. Web-tiedot: https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fichesmaladies/
streptocoques-b.
2. Web-tiedot: https://www.cdc.gov/antibioticuse/
community/about/should-know.html
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c/ Ställ dig framför en spegel, böj huvudet bakåt och öppna munnen
(bild 3)

d/ Med hjälp av tungspateln; pressa ner tungan, med den andra
handen använder du topsen och topsar runt halsmandlar/det område
som är irriterat. (bild 4)

Placera topsen i provröret (bild 5).

6 76. Öppna flaskan med BLÅ kork först 
(skruva endast av den blå
korken, låt den vita underdelen vara 
kvar) märkt med siffran 1,
droppa 6 droppar i provröret. (bild 6)
7. Öppna sedan flaskan med GRÖN 
kork (skruva endast av den
gröna korken, låt den vita underdelen 
vara kvar) märkt med siffran 2,
droppa 6 droppar i provröret. (bild 7).

8. Rör runt med topsen i provröret (Ca 10 ggr)
Låt topsen vara i provröret under inkubationstiden som är minst 2 
minuter och max 5 minuter. (Bild 8)

8 9

9. Med topsen kvar i provröret – lyft försiktigt provröret från forms-
kummet. Pressa på röret med topsen mellan. På så vis kvarlämnas 
maximalt med vätska i provröret. Kasta topsen. Återplacera provröre i 
formskummet. OBS – topsen ska kastas så
att den är utom räckhåll för barn och djur. (Bild 9)
10. Öppna aluminiumpåsen och ta ut testremsan, håll testet på den 
blå delen. Placera testremsan med pilarna nedåt i provröret. Låt testet 
ligga i provröret mellan 5 till 10 minuter. (Bild 10)
11. Ta upp testet och avläs resultat. Tolka inte resultat efter 10 minuter.
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4 5Varning: H302: Skadligt vid förtäring

Observera: P. 264: Tvätta händerna noga.
P. 270: Ät inte, drick inte och röka inte när 
denna produkt används.

Gör så här

Gör så här
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1. Aseta testi ja muu sisältö puhtaalle ja kuivalle pinnalle.
2. Pese kätesi huolellisesti saippualla ja vedellä. Kuivaa kätesi.
3. Aseta koeputki alustaan yhteen reikään. (kuva
1) -Näin teet näytepuikon kanssa:
4. Näytteenotto otetaan näytepuikolla ja kielilastalla.
a / Avaa pakkaus jossa on kielilasta, aseta se käden ulottuville.
b / Avaa pakkaus jossa on näytepuikko, älä koske puuvillaan (kuva 2)

1 2

c/ Seiso peilin edessä, taivuta päätäsi taaksepäin ja avaa suusi (kuva 3)

d/ Paina kieltä alas kielilastalla, käytä toisella kädellä näytepuikkoa
ja kerää näytettä risojen / ärtyneen alueen ympäriltä. (kuva 4)

Aseta näytepuikko koeputkeen (5)

3
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Testitulos
6 76. Avaa ensin SININEN korkkipullo nro 1 

(kierrä vain sininen korkki
auki, anna valkoisen pohjan olla).  
Tiputa 6 tippaa koeputkeen. (6)

7. Avaa sitten VIHREÄ korkipullo nro 2 
(kierrä vain vihreä korkki
auki, anna valkoisen pohja olla).  
Tiputa 6 tippaa koeputkeen. (7)

8. Kierrä näytepuikkoa koeputkessa (n. 10
kertaa) Jätä näytepuikko koeputkeen
inkubaatioajan ajaksi, vähintään 2 minuuttia ja
enintään 5 minuuttia. (8)

8 9

9. Kun näytepuikko on koeputkessa, nosta koeputki varovasti alustas-
ta. Paina koeputkea puristaen näytepuikkoa. Tällä tavalla koeputkeen 
jää maksimimäärä nestettä. Hävitä näytepuikko. Aseta koeputki 
alustalle. HUOM - vanupuikko on hävitettävä, jotta se ei ole lasten ja 
eläinten ulottumattomissa. (9) 
10. Avaa alumiinipussi ja ota testiliuska ulos, pidä testiä kinni sinisessä 
osasta. Aseta koeliuska koeputkeen nuolet alaspäin.
Jätä koeliuska koeputkeen 5–10 minuutiksi. (10)
11. Tee testi ja lue tulokset. Älä tulkitse tuloksia 10 minuutin kuluttua.

10

1. Positiivinen tulos

Näkyviin tulee kaksi (2) punaista/violettia viivaa. Linjojen
intensiteetti voi vaihdella. Tämä tulos tarkoittaa, että 
Strep A on havaittu, sinun tulee ottaa yhteyttä lääkäriin.

2. Negatiivinen tulos
 
Vain yksi (1) punainen viiva (kontrolliviiva) näkyy 
lähempänä sinistä kiinnipito-osaa. Tämä tulos tarkoittaa, 
että Strep A:ta ei voitu havaita.

3. Epäonnistunut tulos
 
Jos viivaa ei näy tai jos vain yksi viiva näkyy lähempänä 
nuolia, testi on epäonnistunut ja uusi testi on suoritettava.

Tee näin

Sisältö:

Avaa pakkaus vasta, kun olet valmis suorittamaan testin.
- 1 steriili näytepuikko
- 1 steriili kielilasta
- 1 pullo uuttonestettä nro 1 (sininen kork): 1ml

- 1 pullo uuttonestettä nro 2 (vihreä korkki): 1 ml
- 1 tyhjä koeputki
- 1 alusta vaahtomuovista (koeputkien pitämiseen)
- 1 ohjekirja

Varoitus: H302: Haitallinen nieltynä

Huomio: P. 264: Pese kätesi huolellisesti. 
P. 270: Älä syö, juo tai tupakoi, kun käytät 
tätä tuotetta.

Steril tops och tungspatel:

Applimed SA
ZI, route Pra de Plan - 1-CH 1618 - Châtel Saint
Denis (Switzerland)

EO

Steriili näytepuikko ja kielilasta:

Applimed SA
ZI, route Pra de Plan - 1-CH 1618 - Châtel Saint
Denis (Switzerland)

EO



STREPA’LERT® Selvtest

STREPA’LERT® Selvtest

GENERELT
 
Gruppe A β-hemolytisk streptokokk- (også kjent som Streptococ-
cus pyogenes) infeksjon i halsen er den vanligste bakterielle årsak-
en til akutt faryngitt og er også ansvarlig for enkelte hudinfeksjoner 
som impetigo og erysipelas. De fleste halsinfeksjoner er forårsaket 
av virusinfeksjoner som helbreder seg selv uten antibiotisk behan-
dling, som ville vært ineffektivt. Selv om Strep A-halsinfeksjoner 
noen ganger kan forsvinne i løpet av få dager uten behandling, 
foreskriver leger antibiotika for å forhindre relaterte komplikasjoner 
som kan være alvorlige, for eksempel revmatisk feber eller akutt 
glomerulonefritt.

Merk - Les instruksjonene nøye før bruk.

GENERELT
 
Gruppe A β-hæmolytisk streptococcus (også kaldet Streptococcus 
pyogenes) halsinfektion er den mest almindelige bakterielle årsag til 
akut faryngitis (svælgkatar). En almindelig årsag til ondt i halsen er 
en virusinfektion, så der hjælper antibiotika ikke. Er årsagen til ondt 
i halsen bakteriel (Strep A) kan behandling være nødvendig, og ofte 
ordinerer læger antibiotika for at forhindre relaterede komplika-
tioner, der kan være alvorlige, såsom reumatisk feber eller akut 
glomerulonephritis.

Bemærk - Læs instruktionerne nøje før brug.

Ref. 6037BI 
Selvtest for påvisning av gruppe A  β-hemolytisk streptokokkbakter-
ier ved en halsinfeksjon.

Ref. 6037BI 
Selvtest til påvisning af gruppe A β-hæmolytiske streptokokbakteri-
er ved en halsinfektion.

Dette er en in-vitro selvtest, kun for ekstern bruk. Skal ikke konsum-
eres. Les instruksjonene nøye før bruk. Resultatet kan bare leses av
når instruksjonene følges nøyaktig. Følg alle instruksjonene for 
håndtering, blodmengde og fortynning. 

Oppbevares mellom + 4° C til + 30° C. Må ikke fryses. Oppbevares 
tørt og beskyttet mot sollys. Skal ikke brukes etter utløpsdato mer-
ket med et timeglass på ytterforpakningen og aluminiumsforpak-
ningen. Testen skal ikke brukes dersom aluminiumpakken er åpnet. 
Selvtesten skal ikke gjenbrukes. Oppbevar produktet utilgjengelig 
for barn og dyr. Ytteremballasje sorteres som kartong/papir. Øvrigt 
skal sorteres som restavfall. 

Skal ikke brukes på barn under 2 år. 
 
Hvis væske kommer i kontakt med øyne, hud eller slimhinner 
- skyll umiddelbart under rennende vann og kontakt helsestasjon. 
 
Væsker må absolutt ikke svelges, ved svelging kontakt lege 
umiddelbart. Ta med dette heftet og vis for medisinsk personell.

Dette er en in-vitro selvtest, kun til udvortes brug. Må ikke indtages.
Læs instruktionerne nøje før anvendelse. Resultatet kan kun 
aflæses, når instruktionerne følges nøjagtigt. Følg alle instruktioner 
for håndtering, blodmængde og fortynding. Opbevares mellem + 
4° C til + 30° C. Må ikke fryses. Opbevares tørt og beskyttet mod 
sollys. Må ikke anvendes efter udløbsdato mærket med et timeglas 
på yderpakningen og aluminiumspakningen. Testen må ikke 
bruges, hvis aluminiumspakken har været åbnet. Selvtesten skal 
ikke genbruges. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og dyr. 
Yderemballage sorteres som karton/papir. Øvrigt affald skal sorteres 
som restaffald.  

Må ikke anvendes til børn under 2 år. 
 
Hvis væske kommer i kontakt med øjne, hud eller slimhinder 
- Skyl straks under rindende vand og kontakt sundhedscentret. 
 
Væsker må absolut ikke sluges, kontakt straks læge ved 
indtagelse. Medbring dette hæfte og vis det til medicinsk 
personale.

Hvordan fungerer testen?
Ved en halsinfeksjon kan gruppe A, β-hemolytiske streptokokk- bak-
terier være problemet. For å kurere infeksjonen ved hjelp av antibioti-
kabehandling, er det først nødvendig å identifisere den. Takket være 
spesifikke ekstraksjonsprosesser ved en hals-vattpinneprøve kan en 
gruppe A, Streptokokk-markør (LPS antigen) isoleres og identifiseres 
videre ved bruk av spesifikke anti LPS-antigen antistoffer. 

Når skal testen utføres?
STREPA’LERT® testen skal utføres ved strep- halssymptomer som 
rød/hoven hals eller mandler, kroppssmerter, hodepine, kvalme, 
oppkast eller kraftløshet.

Kan resultatet bli feil?
Resultatet er pålitelig dersom instruksjonene har blitt fulgt nøyaktig. 
Resultatet kan være feilaktig hvis STREPA’LERT ® testen har blitt ut-
satt for fuktighet eller om halsprøven ikke har blitt korrekt oppsamlet 
og forberedt.

Hvordan tolke testen hvis fargeintensiteten til linjene er  
forskjellig?
Fargestyrken i linjene er ikke viktig for å tolke testresultatet. Linjene 
skal bare være homogene og tydelige. Testen bør vurderes som 
positiv uansett fargestyrken i testlinjen, også en svak linje.

Hva er formålet med kontroll-linjen som vises nær den blå enden 
av testremsen?
Når denne linjen vises, betyr det at testen har vært vellykket.

Vil testen være pålitelig hvis jeg leser av testen etter 10 minutter? 
Resultatet skal avleses innen 5 til 10 minutter. Resultatet er pålitelig 
opptil 10 minutter.

Hvordan fungerer testen?
Ved en halsinfektion kan gruppe A, β-hæmolytiske streptokokbak-
terier være problemet. For at helbrede infektionen med antibiotika-
behandling er det først nødvendigt at identificere den. Takket være 
specifikke ekstraktionsprocesser i en halspodningsprøve kan en 
gruppe A, streptokokmarkør (LPS-antigen) isoleres og identificeres 
yderligere ved hjælp af specifikke anti-LPS-antigenantistoffer.

Hvornår kan testen udføres?
STREPA’LERT® kan udføres når der er symptom på infektion i halsen. 
Dette kan være ved ondt i halsen, synknings besvær, rødt svælg eller 
hævet halsmandler.

Kan resultatet blive forkert?
Resultatet er korrekt hvis testen er udført nøjagtigt som beskrevet i 
brugervejledningen. Testen kan vise fejl ved dårlig hygiejne eller hvis 
testen er udsat for anden kontaminering.

Vil testen være pålidelig, hvis jeg aflæser testen efter 15 minut-
ter? Nej. Testen skal aflæses indenfor 10 minutter efter at fortynding-
smidlet er blevet dryppet ned i testhullet. Efter 15 minutter er testen 
ikke pålidelig og bør kasseres.

Betyder linjernes styrke noget?
Nej. Intensiteten i linjerne har ingen betydning for hvordan testen skal 
tolkes. Linjerne skal dog være synlige.

Hvad betyder linjen som fremkommer nærmest den blå ende på 
teststrimlen?
Det indikerer at teststrimlen fungerer normalt

Er resultatet af testen pålideligt hvis jeg aflæser testen efter
10 minuter?
Resultatet skal aflæses mellem 5 till 10 minuter. Resultatet
er pålideligt op til 10 minutter.

Hva gjør jeg hvis testen er positiv?
Et positivt resultat betyr at gruppe A Strep var tilstede i halsprøven, og 
at du bør konsultere en lege. Deretter bestemmer legen neste steg.

Hva gjør jeg hvis testen er negativ?
Et negativt resultat betyr at enten den såre halsen var infisert av et virus 
eller at prøven ikke påviste nok Strep A-bakterier. Hvis symptomene 
vedvarer anbefales det å konsultere lege.

Hvor pålitelig er testen?
STREPA’LERT ® testen er pålitelig. Evalueringsrapporter viser at testen 
har en pålitelighet på 96,4% ved referansemetode. Selv om denne 
testen er pålitelig, kan falske positive eller falske negative resultater 
forekomme.

Informasjon om faryngitt og relatert antibiotikabehandling:
1. Web-informasjon: https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fich-
es-maladies/streptocoques-b.
2. Web-informasjon: https://www.cdc.gov/antibiotic-use/community/
about/should-know.html

Hvad gør jeg, hvis testen er positiv?
Et positivt resultat betyder, at testen har detekteret Strep A.
Du bør kontakte en læge som afgør den eventuelle videre
behandling.

Hvad gør jeg, hvis testen er negativ?
Et negativt resultat tyder på en viral infektion eller at prøven
ikke indeholder tilstrækkelig med Strep A bakterier.  
Er symptomerne vedvarende bør en læge kontaktes.

Hvor pålidelig er testen?
STREPA’LERT ® er meget pålidelig. Tester viser en
pålideligthed på 96.4%. Selv om denne test er pålidelig, kan
der forekomme falske positive eller falske negative resultater.

Oplysninger om pharyngitis og relateret antibiotikabehandling: 
Webinformation: https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-mala-
dies/streptocoques-b. 
Webinformation: https://www.cdc.gov/antibiotic-use/community/about/
should-know.html
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1. Plasser innholdet i esken på en ren, tørr og flat overflate.
2. Vask hendene grundig med såpe og vann. Tørk hendene.
3. Plasser ekstraksjonsrøret i et hull i arbeidsstasjonen. (Bilde 1)
-Slik gjør du med vattpinnen/topsen:
4. Ekstraher halsprøven ved hjelp av vattpinnen og tungespatelen:
a/ Åpne pakken som inneholder tungespatelen og plasser den ved 
siden av deg.
b/ Åpne pakken og fjern vattpinnen ved å gripe plasthåndtaket. Unngå 
å berøre den absorberende bomulltippen med dine hender. (Bilde 2)

1 2

c/ Still deg framfor speilet, vipp hodet tilbake og åpne munnen (Bilde 3)

d/ Med hjelp av tungespatelen; trykk ned tungen, med den andre 
hånden bruker du topsen og topser rundt mandlene/området som er 
irritert. (Bilde 4) 

5. Plasser topseni reagensrøret. (Bilde 5)
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1. Placér test og øvrige indhold på en ren og tør flade.
2. Vask hænder med vand og sæbe. Tør hænderne.
3. Placér prøverør i et hull i basen af skumform (billede 1).
- Sådan foretager du opsamling af prøve til testen:
4. Prøvetagningen tages med vatpinden og tungespatel
a/ Åbn forpakningen med tungespatlen og hold denindenfor rækkev-
idde.
b/ Åbn forpakningen til vatpinden – undgå at røre ved
bomulden (billede 2).

1 2

c/ Stil dig foran et spejl, bøj hovedet bagud og åbn munden
(billede 3).
d/ Ved hjælp af tungespatlen presses tungen ned, og med
den anden hånd anvender du vatpinden og berører grundigt
halsmandlerne/det område som er irriteret (billede 4).

5. Placér vatpinden i prøverøret (billede 5).
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6 76. Åpne først flasken med blå kork (bare 
skru den blå korken av og la den hvite 
korken være lukket tett som den er) 
som inneholder ekstraksjonsløsningen 
1, drypp 6 dråper inn i røret og lukk 
flasken. (Bilde 6)
7. Åpne flasken med grønn kork (kun 
skru den grønne korken av og la den 
hvite korken være lukket) som inne-
holder ekstraksjonsløsningen 2, drypp 
6 dråper inn i røret og lukk flasken. 
(Bilde 7)

8. Hold vattpinnen i plasthåndtaket og gni den grundig mot rørets 
vegg. (ca. 10 ganger) for å blande løsningen. La vattpinnen være 
inne i røret: inkubasjonstid - 2 minutter minimum og 5 minutter 
maksimum.  (Bilde 8)

8 9

9. Med topsen fortsatt i reagensrøret - løft reagensrøret forsiktig fra 
formskummet. Trykk på røret med topsen i. På denne måten blir det 
maks væske igjen i reagensrøret. Kast topsen. Sett tilbake reagensrøret 
i skumformen. OBS - topsen skal kastes slik at den er utilgjengelig for 
barn og dyr. (Bilde 9)
10. Åpne aluminiumsposen og ta ut teststrimmelen, hold testen på den 
blå delen. Plasser teststrimmelen med pilene vendt ned i reagensrøret. 
La testen ligge i reagensrøret i 5 til 10 minutter. (Bilde 10) 
11. Ta testen og les resultatene. Tolk ikke resultater etter 10 minutter.
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6 76. Åbn Flaske Nr. 1 med den BLÅ hætte 
først (skru kun den blå hætte af og lad 
den hvide del forblive tæt lukket på
flasken), og dryp 6 dråber i prøverøret 
(billede 6).
7. Åbn derefter Flaske nr. 2 med den 
grønne hætte (skru kun den grønne 
hætte af, og lad den hvide del forblive 
tæt lukket på flasken), og dryp 6 dråber 
i prøverøret (billede 7).

8. Rør rundt med vatpinden i prøverøret (ca. 10
gange). Lad vatpinden forblive i prøverøret
under inkubationstiden som er mindst 2
minutter og max. 5 minutter (billede 8).

8 9

9. Ved afslutning af inkubationstiden, fjern prøverøret (med vatpind 
og væske i) forsigtigt fra skumformen. Pres vatpinden mod røret for 
at få så meget væske som muligt i prøverøret. Bortskaf vatpinden og 
placér prøverøret igen i skumformen. Vær OBS på, at vatpinden er 
utilgængelig for børn og dyr (billede 9).
10. Åbn aluminiumsposen og tag teststrimlen ud - hold i den blå ende 
af strimlen. Placér teststrimlen med pilene ned i prøverøret. Lad
teststrimlen stå mellem 5 og 10 minutter i prøverøret (billlede 10).
11. Tag teststrimlen op efter 5-10 minutter og aflæs resultatet.  
Aflæs ikke senere end 10 minutter.
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1. Positivt resultat

To (2) røde/lilla-fargede linjer vises på stripen. Linjens 
fargeintensitet kan variere. Dette resultatet er positivt 
og betyr at Strep A ble funnet i halsprøven, og at du bør 
konsultere en lege.

2. Negativt resultat
 
Bare en (1) rød linje (kontroll-linje) vises nær den blå 
enden av stripen. Dette resultatet er negativt, det betyr at 
Strep A ikke ble funnet i halsprøven eller ikke var konsen-
trert nok til å bli detektert.

3. Ufullstendig resultat
 
Hvis det ikke finnes en synlig rød linje nær den blå 
gripeenden av remsen (kontroll-linjen), er testen ikke 
gyldig og bør gjentas med en ny test og en ny halsprøve.

Les av resultatet

Innhold:

Åpne pakken først når du er klar til å utføre testen.
- 1 steril vattpinne/tops
- 1 steril tungespatel i tre
- 1 flaske ekstraksjonsløsning 1 (blå kork): 1 ml

- 1 flaske ekstraksjonsløsning 2 (grønn kork): 1 ml
- 1 tomt ekstraksjonsrør
- 1 arbeidsstasjon i skum
- 1 bruksanvisning

Advarsel: H302: Farlig ved inntak

Forsiktig: P.264: Vask hendene nøye.
P. 270: Ikke spis, drikk eller røyk mens du 
bruker dette produktet.

Indhold:

Åbn først pakken når du er parat til at udføre testen.
- 1 steril podepind
- 1 steril tungespatel
- 1 flaske ekstraktionsvæske nr. 1 (blå hætte): 1ml

- 1 flaske ekstraktionsvæske nr. 2 (grøn hætte): 1ml
- 1 tomt prøverør
- 1 base i skumform (til at fastholde prøverør)
- 1 manual

Advarsel: H302: Farlig ved indtagelse

Forsigtig: P. 264: Vask hænderne grundigt.
P. 270: Der må ikke spises, drikkes eller
ryges under brugen af dette produkt.

Slik gjør du

1. Positivt resultat

To (2) røde/lilla farvet linjer fremkommer. Intensiteten i
linjerne kan variere. Dette resultat betyder at Strep A er
detekteret, og du bør kontakte din læge.

2. Negativt resultat
 
Kun én (1) rød linje (kontrollinje) fremkommer nærmest 
den blå berøringsflade. Dette resultat betyder, at Strep A 
ikke kunne detekteres.

3. Ufuldstændigt resultat
 
Fremkommer der ingen eller kun en linje nærmest pilene 
er testen mislykket og en ny test bør gennemføres.

Aflæs resultatet

Sådan gør du

Steril vattpinne og tungespatel: 

Applimed SA
ZI, route Pra de Plan - 1-CH 1618 - Châtel Saint
Denis (Switzerland)

EO

Steril podepind og tungespatel:

Applimed SA
ZI, route Pra de Plan - 1-CH 1618 - Châtel Saint
Denis (Switzerland)

EO


