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COVID-19-CHECK-1 
ANTIGEN®

 

Ref. 200074-4/SW   
Nasalt Självtest för detektion av SARS-
CoV-2-virus. 

GENERELLT 
I slutet av december 2019, upptäcktes en ny 
pneumoni-liknande sjukdom. Denna variant, 
SARS-CoV-2, blev identifierad och döptes till 
COVID-19. Några av COVID-19 symptomen 
liknar influensan som tex är feber, huvudvärk, 
trötthet och hosta. Halsont samt 
andningssvårigheter har också observerats. En del 
personer har rapporterat bortfall av lukt (anosmi) 
och smak (ageusi). I de flesta fallen har 
infekterade individer kunnat återhämta sig genom 
vila, men i vissa fall kan sjukdomen leda till en 
svårare variant som kräver sjukhusvård. 

COVID-19-CHECK-1 Antigen® är ett 
immunodiagnostiskt test för detektion av SARS-
CoV-2-nukleokapsidproteiner via nasal 
provtagning. 

Under inga omständigheter är testet avsett att 
användas för direkt diagnos av en COVID-19-
infektion. Diagnos ställs alltid av Leg. Läkare.  

PRESENTATION 

Förpackningen innehåller allt material som krävs 
för att genomföra två (2) provtagningar: 
- 2 slutna aluminiumpåsar som innehåller:  
- 1 testkassett och 1 torkmedel. 

Öppna aluminiumpåsen först när du är redo att 
genomföra testet. Torkmedlet kan kastas. 

- 2 sterila tops for nasal provtagning. 
- 2 flaskor som innehåller 0.5 mL 
utspädningsvätska. 
- 1 instruktionsmanual 

 

NOTERA! 
1. Detta test är uteslutande avsett för in vitro-
diagnostik. Endast extern användning. SVÄLJ 
INTE. 

2. Skyddsåtgärder måste följas strikt under 
testningen 

3. Läs instruktionerna noggrant innan du utför 
testet. Testet är tillförlitligt när instruktionerna 
respekteras noggrant. 

4. Förvara mellan + 4 ° C och + 30 ° C. Frys 
inte. 

5. Använd inte efter utgångsdatum eller om 
påsen är skadad. 

6. Återanvänd inte COVID-19-CHECK-1 
Antigen®-testet. 

7. Förvaras oåtkomligt för barn och djur. 
8. Efter användning kan alla komponenter 
kasseras i vanligt hushållsavfall. 

OBSERVERA: Baserat på nuvarande 
kunskap om COVID-19  är det optimalt att 
genomföra provtagning inom 5 dagar efter 
symtom eller inom 7 dagar vid kontakt med 
infekterade personer. Om testet utförs efter 
detta kan falska negativa resultat erhållas på 
grund av otillräcklig virusmängd. 

GÖR SÅ HÄR: 
Provtagningen ska alltid börja med en god 
förberedelse. Placera förpackningens innehåll på 
en torr, ren och plan yta. Gör sedan så här: 

1.Tvätta dina händer noggrant. Använd tvål   
och vatten. 
2. Förbered provtagning.  
3. Ta ut materialet ur aluminiumpåsen (riv upp 
den) och placera innehållet så att du kan nå det 
enkelt. Kasta torkmedlet. 
4. Förbered topsen. Öppna förpackningen som 
innehåller topsen ①. Den del (bredare del av 
tops) som ska föras upp i näsa ska INTE vidröras 
med händerna. 

 

  

För in topsen ca 4-5 cm in i näsan och rotera 
fem gånger längs med nässlemhinnan för att 
samla slem/celler. Ett visst obehag/nysningar 
kan uppstå - detta är dock helt ofarligt. ② 
Proceduren kan upprepas i den andra 
näsborren för att öka chansen att samla 
eventuella nukleokapsidproteiner, du ska i så 
fall använda samma tops. 
Om du är osäker om du har lyckats få in 
topsen tillräckligt långt upp rekommenderar 
vi att upprepa proceduren i den andra 
näsborren. En lätt obehagskänsla indikerar på 
att du har fört upp topsen tillräckligt långt.  

5. Efter att ha gjort uppsamlingen, skruva av 
korken på flaskan och sänk ner topsen i 
flaskan som innehåller utspädningsvätskan. 
Snurra runt topsen längs flaskans innervägg 
(minst 10 varv). Försök att trycka ur vätskan 
från topsen med hjälp av flaskans innervägg, 
på så vis får du ut så mycket slem/celler som 
möjligt i flaskan. Skruva sedan tillbaka locket 
på flaskan. Skaka flaskan försiktigt i 3 
sekunder. 

6. Bryt av tippen på flaskan och droppa 
ner 2 stora droppar, ner i testkassettens 
SAMPLE WELL (se bild nedan) med 
intervaller på 2-3 sek mellan varje droppe 
③&④. 

 
❸ 

❹ 

7. Avläs resultatet efter 20 minuter. Testet ska 
inte tolkas efter 30 minuter.  
8. För din säkerhet; Rengör testytan (bordet) 
med tvål och vatten. Tvätta händerna med 
tvål och vatten. 

❶
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AVLÄS RESULTAT: 

Linjernas intensitet och färg har ingen 
betydelse för tolkningen av testresultatet. Alla 
linjer som är synliga i testområdet (T) (till och 
med mycket svagare än kontrollinjen (C)) bör 
tolkas som positiv. 

1. Negativt resultat: 
Endast en färgad linje visas i kontrollzonen (C). 
Detta resultat innebär att provet inte innehåller 
SARS-CoV-2 nukleokapsidproteiner eller så är 
koncentrationen under detektionsgränsen. 
NOTERA: Detta resultat betyder inte 
nödvändigtvis att du inte är smittad av viruset 
eller att du inte kan smitta.  

 

2. Positivt resultat: 
Två färgade linjer. Förutom den röda färgade 
linjen (C) visas en röd färgad linje i 
detektionszonen (T) vilket innebär att provet 
innehåller SARS-CoV-2-nukleokapsidprotein. 

Varning: Ett positivt resultat betyder inte 
nödvändigtvis att du kommer att utveckla en 
allvarlig form av COVID-19, du bör dock 
konsultera läkare och undvika att smitta 
andra personer. 

 

3. Misslyckat resultat: 
Om det inte finns någon röd färglinje i 
kontrollzonen (C) är testet ogiltigt. Det 
rekommenderas att upprepa provtagning med ett 
nytt COVID-19-CHECK-1 Antigen®-test. 

FRÅGOR OCH SVAR 

Hur fungerar COVID-19-CHECK-1 
Antigen® ? 
Efter att du är smittad börjar SARS-CoV-2 
infektera värdceller för att starta replikering. 
Under de första fem dagarna efter kontaminering 
(smitta) kan SARS-CoV-2-viruset detekteras i 
nasofarynxområdet (näsan).  
COVID-19-CHECK-1 Antigen® snabbtest 
möjliggör detektion av viruset tack vare 
specifika antikroppar som känner igen 
virusnukleokapsidproteinet. När det finns i 
näshålorna, vid en detekterbar 
koncentrationsnivå, detekteras detta virus genom 
att producera en färgad testlinje (T) i kassettens 
läsfönster. En kontrollinje visas under C-märket 
på kassetten som visar att testet fungerar. 

När ska testet genomföras? 
Vid infektion med SARS-CoV-2 kan många 
symtom uppträda inklusive feber, hosta, ont i 
halsen, smakförlust, luktförlust och utslag. Det 
rekommenderas att utföra COVID-19- 
CHECK-1 Antigen®-test inom 5 dagar efter 
symtomens början eller inom 7 dagar efter att 
ha varit i kontakt med infekterade personer om 
inga synliga tecken finns. COVID-19-
CHECK-1 Antigen®-test kan utföras när som 
helst på dygnet, men inte hos patienter yngre än 
15 år. 

Kan resultatet vara felaktigt? 
Resultaten är korrekta om instruktionerna 
följs noggrant. Resultatet kan ändå visa 
felaktigt om COVID-19-CHECK-1 Antigen®-
testet blivit vått eller kontaminerat före 
provtagning eller om provtagningen inte utförs 
korrekt. 

Hur tolkas testet om färg och intensiteten i 
linjerna är olika? 
COVID-19-CHECK-1 Antigen®-test bör 
betraktas som positivt när, förutom kontrollinjen 
(C), även en röd linje visas i testzonen (T). 

Vad betyder den röda linjen som uppkommer 
vid C  (Control)? 
När denna röda linje visas betyder det att testet 
har utförts korrekt. 

Om jag läser resultatet efter 30 minuter, är 
resultatet tillförlitligt? 
Nej. Resultatet bör läsas inom 20 minuter efter 
att vätskan har droppats ner i testkassetten. 
Resultatet är tillförlitligt upp till 30 minuter. 

Vad ska jag göra om resultatet blir positivt? 
Om resultatet är positivt betyder det att SARS-
CoV-2-viruset kan påvisas och att du bör 
kontakta en läkare.  
Därefter kommer läkaren avgöra om ytterligare 
provtagning ska utföras. Förekomsten av virus 
betyder inte nödvändigtvis att du kommer att 
utveckla en allvarlig form av sjukdomen utan att 
du bör vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för 
att undvika överföring av viruset till andra 
personer och följa den lokala förordningen för 
isolering av positiva patienter. Endast läkare kan 
ställa diagnos efter  klinisk undersökning och 
ytterligare testresultat. 

Vad ska jag göra om resultatet blir negativt? 
Om resultatet är negativt betyder det att det inte 
finns något SARS-CoV-2-virus som detekteras i  
din näsa. Det är dock möjligt att viruset redan har 
flyttat från nasofarynx till luftvägarna eller att 
otillräcklig mängd virus samlats in vid 
provtagning.  

Om insamlingen inte utförts korrekt kan falskt 
negativt resultat erhållas. Vid tvivel och om 
symtom kvarstår rekommenderas att du 
konsulterar en läkare. 

Vad är noggrannheten för COVID-19-
CHECK-1 Antigen®? 
Utvärderingsrapport utförd på COVID-19- 
CHECK-1 Antigen®-test visar en känslighet/
tillförlitlighet på 98,03% [88,98 - 100,00%] * och 
en specificitet på 100% med PCR ** 
-referensmetoden. Dessa studier uppfyller kraven 
i W.H.O. ***. Även om detta test är tillförlitligt 
kan falska positiva eller falska negativa resultat 
erhållas. 

*CI 95%: 95% confidence interval 
**Polymerase Chain Reaction: Biochemical 
technology to detect viral genetic material. 
***W.H.O.: World Health Organization 

Information on SARS-CoV-2 and COVID-19: 
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/nov 
el-coronavirus-2019 https://www.pasteur.fr/en/
medical- center/disease-sheets/covid-19-disease-
novel- coronavirus 

 

Rue de l’Expansion - ZAT du Londeau - Cerisé 
BP 181 - 61006 ALENCON Cedex (France) 
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Sterile swab:

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

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