
1 Spytprøve: Sørg for, IKKE at komme noget i munden 
mindst 30 minutter før prøvetagning. Indsæt vatpinden 

i munden og tør forsigtigt slimhinden ind i munden med 
vatpinden 3–5 gange, og træk tilbage.  
Næseprøve: Indsæt vatpinden i patientens ene næsebor.
Sæt vatpindespidsen op til 2,5 cm (1 tomme) fra ydersiden af 
næseboret. Rul vatpinden 5 gange langs slimhinden for at sikre 
at både slim og celler opsamles. Træk tilbage og gentag for det 
andet næsebor.

5 Tryk vedhæftet låg fast 
på prøverøret som 

indeholder prøven. Bland 
grundigt ved at dreje eller 
ryste prøverøret.  

6 Hold prøverøret i 
lodret position, klem 

på siden af røret og dryp 
3 dråber buffer opløsning i 
prøvebrønden på kassetten. 
Undgå bobler, når der 
dryppes.

2 Fjern og kassér hætten 
fra prøvebehandlings-

rør. Pas på ikke at spilde 
væske.

3 Sæt vatpinden i 
prøverøret og flyt  

vatpinden op og ned i 
væsken i mindst 15 sekunder. 
Pas på ikke at spilde 
indholdet.

7 Aflæs resultatet efter  
15 minutter. Aflæs ikke 

resultatet efter 20 minutter.

Kort brugsvejledning

GenSureTM COVID-19  
Antigen Rapid Test / Nasal & saliva

www.aidian.dk

4 Fjern vatpinden mens 
du klemmer let på 

røret og drejer vatpinden 
rundt for at udtrække 
væsken fra vatpinden.                     

Se venligst brugsvejledningen før testen udføres.
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Forholdsregler
• Lad testkassetten, prøven og bufferen nå stuetemperatur inden test.
• Efter åbning af aluminiumsfolieposen skal testkassetten bruges hurtigst muligt inden for 1 time.
• Det er ikke tilladt at spise (mad, drikke, tyggegummi) eller ryge i mindst 30 minutter før spytprøvetagning.
 
Prøveopbevaring
• Spytprøver er stabile ved omgivelsestemperatur i 1 time. Prøver, der ikke kan bruges inden for 1 time skal opbevares ved -20°C  

eller lavere.
• Næseprøver, der anvendes inden for 24 timer, kan opbevares ved 4°C. Prøver, der ikke kan bruges inden for 24 timer,  

skal opbevares ved -70°C eller derunder (hvis der ikke er opbevaringstilstand -70°C, skal du bruge midlertidig opbevaring  
ved -20°C). Brug ikke prøver, der gentagne gange er blevet frosset og optøet.

Fortolkning af resultaterne

GenSureTM COVID-19  
Antigen Rapid Test / Nasal & saliva

Omkostningseffektiv  
og hurtig påvisning af  
SARS-CoV-2 antigen  
fra spyt og næseprøver

Fremragende ydeevne 
• Næseprøve sammenlignet med PCR-relativ  

følsomhed 96,86% og specificitet 100%
• Spytprøve sammenlignet med PCR-relativ  

følsomhed 96,73% og specificitet 100% 

Brugervenlighed
• Både næse- og spytprøver kan anvendes
• Kun få trin fra prøve til resultat
• Alle nødvendige reagenser medfølger i testkittet, 

inklusive de nødvendige prøvetagningsvatpinde.
• Opbevaring ved stuetemperatur (4–30°C)

Kun til professional in vitro diagnostik.

Negativt resultat 
Kun kvalitetskontrollinjen (C-linjen) har en rød 
linje, og detekteringslinjen (T-linjen) har ingen 
rød linje. Det betyder, at intet nyt coronavirus 
(SARS-CoV-2) antigen i prøven eller hidtil ukendt 
coronavirus (SARS-CoV-2) antigen niveau er under 
detektionsniveauet.

Positivt resultat
En rød linje vises på kvalitetskontrollinjen 
(C-linje) og detektionslinjen (T-linje). Det angiver 
tilstedeværelsen af nyt coronavirus (SARS-CoV-2) 
antigener over detektions-grænsen for testkittet i 
prøven.

Ugyldigt resultat
Ingen rød linje vises på kvalitetskontrol-linjen 
(C-linje), hvilket indikerer fejl. Det kan skyldes 
forkert betjening eller testkassetten er defekt  
og prøves skal gentages.


