
A TESZTELÉS MENETE 

Tesztelés előtt 
A mintavétel előtt legalább 10 perccel ne vegyen semmit a szájába, beleértve ételt, italt, rágógumit 
vagy dohányterméket. A tesztelés előtt legalább 20 másodpercig mosson kezet szappannal és vízzel. 
Ha szappan és víz nem áll rendelkezésre, használjon legalább 60%-os alkoholtartalmú 
kézfertőtlenítőt. 

1. lépés: Mintavétel 

• Vegye ki a tölcsért és a műanyag csövet; illessze a tölcsért a csőre. 

• Köhögjön 3-5 alkalommal mélyről. 
Megjegyzés: Viseljen arcmaszkot, vagy takarja el a száját és az orrát egy zsebkendővel, 
amikor köhög, és tartson kellő távolságot másoktól. 

• Óvatosan köpködje a nyálát a tölcsérbe. 

• A nyálfolyadék szintje - buborékok nélkül - érje el a jelzett vonalat. 
Megjegyzés: addig folytassa a mintagyűjtést, amíg a gyűjtőcsövön jelzett vonalig a 
nyálfolyadék szintje el nem ér. Ha megvan, akkor tegye a tölcsért a hulladékgyűjtő tasakba. 

 

2. lépés: Minta előkészítése 

• Nyissa fel a pufferoldat csomagolását, és öntse az összes puffert a nyálmintához. 



• Tegye a cseppentővel ellátott hegyet a csőre. Finoman rázza össze a folyadékot 10-15 
alkalommal. 

 

3. lépés: A tesztelés 

• Vegye ki a tesztkazettát a lezárt fóliatasakból, és egy órán belül használja is fel. A 
legpontosabb eredményt akkor kapjuk, ha a tesztet közvetlenül a fóliatasak felnyitása után 
végezzük el. 

• Helyezze a tesztkazettát egy sima, vízszintes felületre. Fordítsa meg a csövet, és adjon 2 
csepp oldatot a tesztkészülék (S) jelzéssel ellátott nyílásába. Ezután indítson el egy időmérőt. 
Amíg a teszt dolgozik, ne nyúljon hozzá, és ne mozgassa a tesztkazettát. 

 

4. lépés: A teszteredmény leolvasása 

• 15 perc múlva olvassa le az eredményt. Ne értelmezze az eredményt 20 perc elteltével. 



• A teszt befejezése után helyezze a teszt összes alkatrészét a műanyag hulladékgyűjtő 
tasakba, és a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki. Ne használja fel újra a készlet egyetlen 
alkatrészét se. 

• A teszt eltávolítása után alaposan mosson kezet 

 

EREDMÉNYEK LEOLVASÁSA 

Kérjük, tudassa a teszt eredményét egészségügyi szolgáltatójával, és gondosan kövesse a 
helyi COVID irányelveket/követelményeket. 

POZITÍV:* Két színes vonal jelenik meg. Az egyik színes vonalnak a kontroll sávban (C) kell 
lennie, míg a másiknak a teszt sávban (T). 
*MEGJEGYZÉS: A szín intenzitása a tesztvonal sávjában (T) a SARS-CoV-2 antigén 
mennyiségétől függ. Tehát bármilyen színárnyalatú színt a (T) sávban pozitívnak kell 
tekinteni. 
A pozitív eredmény azt jelenti, hogy a tesztelt személy nagy valószínűséggel COVID-19 
fertőzött, de a pozitív mintát meg kell még erősíteni. Azonnal vonuljon önkéntes karanténba 
a helyi iránymutatásoknak megfelelően, és haladéktalanul lépjen kapcsolatba 
háziorvosával/orvosával vagy a helyi egészségügyi szolgáltatóval a helyi hatóságok utasításai 
szerint. A páciens teszteredményét PCR teszttel meg fogják erősíteni, és elmagyarázzák a 
további teendőket. 

NEGATÍV: Színes vonal jelenik meg a kontroll sávban (C), viszont nem látható színes vonal a 
teszt sávban (T). 
A páciens valószínűleg nem kapta el a COVID-19 betegséget. Lehetséges azonban, hogy a 
teszt téves negatív eredményt ad - hamis negatív - néhány COVID-19-ben szenvedő beteg 
esetében. Ez azt jelenti, hogy az illető a teszt negatív eredménye ellenére is lehet COVID-19 
beteg. 
Ha olyan tüneteket tapasztal, mint fejfájás, migrén, láz, szaglás vagy ízérzékelés elvesztése, 
akkor forduljon a legközelebbi egészségügyi intézményhez a helyi szabályok szerint. Meg is 
ismételheti a tesztet egy új készlettel. Gyanú esetén, a tesztet 1-2 nap múlva ismételje meg, 
mivel a koronavírus nem mutatható ki pontosan a fertőzés minden fázisában. 



Negatív teszteredmény esetén is be kell tartani a távolságtartási és higiéniai szabályokat. A 
közlekedési/utazási, rendezvényeken való részvétel tekintetében a helyi COVID-
irányelveket/követelményeket kell követni. 

ÉRVÉNYTELEN: A kontroll sávban (C) sem látható színes vonal. 
Az elégtelen mintamennyiség vagy a nem megfelelő eljárás a legvalószínűbb okai ennek. 
Olvassa el még egyszer a használati utasításban a tesztelés menetét, és ismételje meg azt egy 
új teszttel, vagy lépjen kapcsolatba az orvosával, vagy forduljon COVID-19 tesztközponthoz. 

 KORLÁTOZÁSOK 

1. A tesztelési lépések be nem tartása pontatlan eredményhez vezethet. 

2. A COVID-19 antigén gyorsteszt (nyálteszt) kizárólag in vitro - külsőleges - diagnosztikai 
önellenőrzésre szolgál. 

3. A teszteredményt más laboratóriumi vizsgálatokból és kiértékelésekből származó egyéb 
klinikai leletekkel együtt kell figyelembe venni. 

4. Ha a teszteredmény negatív vagy reakció nélküli, miközben a klinikai tünetek fennállnak, ez 
azért lehetséges, mert a nagyon korai vírusfertőzés még nem mutatható ki. Ajánlott 1-2 
nappal később újratesztelni egy új teszttel, vagy kórházba menni a fertőzés kizárása 
érdekében. 

5. COVID-19 pozitív eredmény adódhat nem-SARS-CoV-2 koronavírustörzsekkel való fertőzés 
vagy egyéb zavaró tényezők miatt is. 

 

 


