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SARS-CoV-2-antigen
snabbtestkassett (saliv)
ANVÄNDARINSTRUKTION
Ett snabbtest för kvalitativ detektion
av det nya Coronaviruset
SARS-CoV-2-antigen i saliv.
In vitro-diagnostisktest, endast för professionellt bruk
Förvaras vid 2-30 °C (36-86 °F)

AVSEDD ANVÄNDNING
SARS-CoV-2-antigen snabbtestkassett är en snabb kromatografisk 
immunanalys för kvalitativ detektion av SARS-CoV-2-antigen i saliv. 
Identifieringen baseras på de monoklonala antikroppar som är 
specifika för Nucleocapsid (N) -proteinet i SARS-CoV-2. Det är
avsett att hjälpa till med snabb diagnos av COVID-19-infektioner.
FÖRKORTNINGAR
SARS-CoV-2: nytt coronavirus
COVID-19:  nytt coronavirus lunginflammation
SAMMANFATTNING
Det nya coronaviruset tillhör coronavirus av släktet β. Det har ett 
hölje och partiklarna är runda eller elliptiska. De är ofta polymorfa 
och har en diameter på 60-140 nm. Dess genetiska egenskaper 
skiljer sig signifikant från SARS-CoV och MERS-CoV. Aktuell 
forskning visar att homologin med SARS-liknande coronavirus 
(bat-SL-CoVZC45) är mer än 85 %. När det isoleras och odlas in 
vitro kan det nya coronaviruset hittas i humana andningsepitelceller 
efter cirka 96 timmar, medan det tar cirka 6 dagar att separera 
och odla i VeroE6- och Huh-7-cellinjer.Det nya coronavirusets 
(SARS-COV-2) antigendetekteringsmetod kan effektivt  minska
falska negativa resultat för RT-PCR och falska positiva resultat för 
antikroppdetekteringsmetoder. Diagnosen är snabb, korrekt och 
kräver inte mycket utrustning och personal och är lämplig för 
snabbutredning av misstänkta fall av den nya coronavirusinfektionen  
i stor skala. Den snabba undersökningen av misstänkta fall är 
effektiv vid utbrott och kan även användas som ett kompletterande 
test för nukleinsyratestning för att undvika risken för ny överföring  
orsakad av urladdning av falskt negativa patienter. 

PRINCIP
SARS-CoV-2-antigen snabbtestkassett (saliv) är en kvalitativ,
lateral flödesimmunanalys för detektion av N-proteinet från 
SARS-CoV-2 i saliv. I detta test beläggs antikroppar som är
specifika för N-proteinet i SARS-CoV-2 separat i testlinjeområdet
i testkassetten. Under testet reagerar det extraherade provet med 
antikroppen mot N-proteinet från SARS-CoV-2 som är belagt på 
partiklar. Blandningen migrerar upp i membranet för att reagera
med antikroppen mot N-proteinet från SARS-CoV-2 på membranet 
och generera en färgad linje i testområdena. Förekomsten av
denna färgade linje i testområdena indikerar ett positivt resultat.
För att fungera som en förfarandekontroll visas alltid en färgad
linje i kontrollregionen om testet har utförts korrekt. 

REAGENS
Testkassetten innehåller anti-SARS-CoV-2
nukleokapsidproteinpartiklar och anti-SARS-CoV-2 
nukleokapsidprotein belagt på membranet.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
● In Vitro diagnostisk test, endast för professionellt bruk.
● Följ användarinstruktionerna noggrant. Analysresultatens
 tillförlitlighet kan inte garanteras om det förekommer någon
 avvikelse från instruktionerna i denna bruksanvisning.
● Testet bör förbli i den förseglade påsen tills det är klart att
 användas.
● Alla prover bör betraktas som potentiellt farliga och
 hanteras på samma sätt som smittämnen.
● Undvik att använda blodiga prover.
● Använd skyddskläder såsom laboratorierock,
 engångshandskar och ögonskydd innan testet utförs.
● De använda testerna, proverna och potentiellt kontaminerat
 material ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser.
● Luftfuktighet och temperatur kan påverka resultatet negativt.
● Förvara inte produkten fryst.
● Använd inte produkten om förpackningen är skadad.
● Använd inte produkten efter utgångsdatumet.
● Återanvänd inte produkten.
● Använd endast den extraktionslösning som medföljer satsen.
● Läs och tolka resultaten efter 10 minuter, tolka inga resultat 
 efter 20 minuter.
● Ät, drick och rök inte i det område där proverna eller
 produkten hanteras.
FÖRVARING OCH STABILITET
Förvaras såsom förpackats vid rumstemperatur eller i kylskåp
2-30 °C (36-86 °F). Provet är stabilt fram till utgångsdatumet som
är tryckt på den förseglade påsen. Provet måste förbli i den 
förseglade påsen tills det används. FRYS INTE. Använd inte efter 
utgångsdatumet.
PROVTAGNING OCH FÖRBEREDELSE
SARS-CoV-2-antigen snabbtestkassett (saliv) kan utföras med 
salivprover. Kvaliteten på erhållna prover är av yttersta vikt. 
Detektion av SARS-COV-2-antigen kräver en kraftfull och 
noggrann uppsamlingsteknik som tillhandahåller SARS-CoV-2-
antigen snarare än bara kroppsvätskor.
Att samla salivprov:
Använd uppsamlingsröret för att samla saliv. Öppna locket på 
uppsamlingsröret. För in salivsamlaren, placera uppsamlingsröret 
med salivsamlare nära läpparna och låt saliven rinna inner i 
uppsamlingsröret. Salivvolymen måste vara mellan två skalmärken 
(ca. 150-300 μl). Om salivvolymen är för stor, använd en pipett för 
att ta bort överskottssaliv tills den slutliga lösningen ligger mellan 
de två skalmarkeringarna (ca. 150-300 μl).
TILLHANDAHÅLLET MATERIAL
● Bruksanvisning
● 25 individuella testkassetter i påsar
● 25 uppsamlingsrör
● 25 extraktionsbuffertar
 (NaCl + Natriumkasein + Tris + Proclin 300)
● 25 salivsamlare
● 1 arbetsstation

MATERIAL SOM KRÄVS MEN SOM INTE
TILLHANDAHÅLLS
● Timer
● Handskar
ANVÄNDARINSTRUKTION
● Låt testkassetten och extraktionsbufferten anpassa sig till 
 rumstemperatur 15-30 °C (59-86 °F) innan testet utförs.
● Ta bort testkassetten från den förseglade foliepåsen och
 använd den inom en timme. Bästa resultat uppnås om
 analysen utförs omedelbart efter det att foliepåsen har öppnats.
● Öppna förseglingen på uppsamlingsröret. För in salivsamlaren,
 placera uppsamlingsröret med salivsamlare nära läpparna
 och låt saliven rinna in i uppsamlingsröret. Salivvolymen
 måste vara mellan två skalmärken (ca. 150-300 μl).
● Placera uppsamlingsröret med salivsamlare (som innehåller
 salivprovet) i arbetsstationen. Håll extraktionsreagensflaskan
 upp och ned vertikalt. Tryck på flaskan och låt lösningen
 rinna fritt in i extraktionsröret utan att vidröra rörets kant.
 Tillsätt all extraktionsbuffert (ca. 300 μL) i uppsamlingsröret.
● Kassera salivuppsamlaren, dra åt förseglingen på provröret.
 Skaka provuppsamlingsröret kraftigt, minst tre gånger, för att
 blanda saliven och extraktionsbufferten och tryck sedan på
 botten av uppsamlingsröret för att säkerställa att saliven
 blandas ordentligt.
● Placera testkassetten på en ren och plan yta. Placera
 3 fulla droppar (ca. 80 μL) av lösningen i provbrunnen (S)
 och starta sedan timern. Undvik att det kommer in luftbubblor
 i provbrunnen (S). Läs av resultatet efter 10 minuter.
 Tolka inte resultatet efter mer än 20 minuter. 

RESULTATTOLKNING

NEGATIVT
En färgad linje visas i kontrollinjeområdet (C). 
Ingen linje visas i testlinjeområdet (T).
Ett negativt resultat indikerar att det inte finns 
någon SARS-CoV-2-antigen i provet, eller att 
mängden ligger under testets detekterbara nivå.

POSITIVT*
Två linjer visas. En färgad linje bör synas i 
kontrollinjeområdet (C) och en ytterligare synlig 
färgad linje bör synas i testlinjeområdet (T). Ett 
positivt resultat indikerar att SARS-CoV-2-anti-
gen detekterats i provet.
*NOTERA: Intensiteten för färgen
i testlinjeområdet (T) varierar beroende på 
koncentrationen SARS-CoV-2-antigen som
finns i provet. Därför bör alla nyanser av färg
i testlinjeområdet (T) betraktas som positiva.

OGILTIGT
Kontrollinjen syns inte. Otillräcklig provvolym
eller felaktig testprocedur är den mest troliga 
orsaken till felaktigheter i kontrollinjen. Granska 
proceduren och upprepa testet med ett nytt
prov. Om problemet kvarstår, sluta omedelbart 
använda testsatsen och kontakta tillverkaren eller 
din leverantör.
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KVALITETSKONTROLL
En handhavandekontroll ingår i testet. En färgad linje som visas i 
kontrollinjeområdet (C) anses vara en intern handhavandekontroll.
Den bekräftar adekvat membranuppsugning. Kontrollstandarder 
medföljer inte denna sats. Det rekommenderas dock att positiva 
och negativa kontroller testas enligt god laboratoriepraxis för att 
bekräfta testförfarandet och för att verifiera korrekt testprestanda.
BEGRÄNSNINGAR
● Enheten är endast avsedd för professionell in vitro-
 diagnostik.
● Enheten används endast för test av humana salivprover.
● Varken det kvantitativa värdet eller ökningen av SAR-CoV-2-
 viruskoncentration kan bestämmas med detta kvalitativa test.
● Testets noggrannhet beror på provets kvalitet. Felaktiga
 negativer kan orsakas av felaktig provtagning eller förvaring.
● SARS-CoV-2-antigen snabbtestkassett (saliv) indikerar
 endast närvaron av SARS-CoV-2 i provet från både livskraftiga
 och icke-livskraftiga SARS-CoV-2 coronavirusstammar.
● Som med alla diagnostiska tester måste varje resultat tolkas
 tillsammans med annan klinisk information som är tillgänglig
 för läkaren.
● Ett negativt resultat från denna sats bör bekräftas med PCR.
 Ett negativt resultat kan uppnås om koncentrationen av
 SARS-CoV-2-viruset som finns i provet inte är tillräcklig eller
 ligger under testets detekterbara nivå.
● Blod eller slem på salivprovet kan påverka testets prestanda
 och kan ge ett falskt positivt resultat.
● Ett positivt resultat för SARS-CoV-2 utesluter inte en
 underliggande infektion med en annan patogen, därför bör
 möjligheten till en underliggande bakteriell infektion
 övervägas.
● Negativa resultat utesluter inte SARS-CoV-2-infektion,
 särskilt inte hos dem som har varit i kontakt med viruset.
 Uppföljningstest med molekylär diagnostik bör övervägas
 för att utesluta infektion hos dessa individer.
● Positiva resultat kan bero på nuvarande infektion med
 icke-SARS-CoV-2 coronavirusstammar, såsom coronavirus
 HKU1, NL63, OC43 eller 229E.
● Resultat från antigentest bör inte användas som enda grund
 för att diagnostisera eller utesluta SARS-CoV-2-infektion eller
 för att informera om infektionsstatus.
● Extraktionsreagens har förmågan att döda viruset, men det
 kan inte inaktivera 100 % av viruset. Metoden för att
 inaktivera viruset kan refereras till: den metod som
 rekommenderas av WHO/CDC, eller det kan hanteras enligt
 lokala bestämmelser.

PRESTANDAEGENSKAPER
Känslighet, specificitet och noggrannhet
SARS-CoV-2-antigen snabbtestkassett (saliv) har utvärderats 
med salivprover erhållna från patienter. RT-PCR används som 
referensmetod för SARS-CoV-2-antigen snabbtestkassett (saliv). 
Prover ansågs vara positiva om PCR indikerade ett positivt 
resultat.

Detektionsgräns (LOD)
LOD för Viraspec SARS-CoV-2-antigen snabbtestkassett (saliv) 
fastställdes med användning av serieutspädningar av ett 
inaktiverat virusprov. Materialet (ZeptoMetrix, 0810587CFHI) 
tillfördes i en koncentration av 1,15 x 107TCID50/ml. Den 
beräknade LOD är 1 000 TCID50/ml.

Störande ämnen
Följande potentiellt störande ämnen tillsattes i SARS-CoV-2-
negativa och spetsade positiva prover. Inga ämnen visade
någon störning i testet.

Korsreaktivitet
Följande potentiellt korsreaktiva ämnen tillsattes
i SARS-CoV-2-negativa och spetsade positiva prover.
Organismerna eller virusen korsreagerar inte.
Lista 1

Metod

Resultat Positivt Negativt
Positivt 108 0

12 162

108

174

282162120

Negativt

Totalt antal
resultat

Relativ
känslighet:

90,0 % (95 % Cl: 83,2-94,7 %)

>99,9 % (95 % CI: 98,2-100,0 %)

95,7 % (95 % Cl: 92,7-97,8 %)

Relativ
specificitet:

Relativ
Noggrannhet:

SARS-CoV-2 testad (TCID50/mL) Testresultat

1,0x105TCID50/mL 15/15 Positivt

För in vitro-diagnostik

Katalognummer

Partikod

Tillverkare

Tillverkningsdatum

Används före

Använd inte om förpackningen är skadad

Se bruksanvisningen

Temperaturgräns vid 2-30 °C.

Innehållet är räcker till n tester

Återanvänd inte

Varning

Håll det torrt

Skydda mot direkt solljus

CE-märkning

15/15 Positivt

15/15 Positivt

15/15 Positivt

15/15 Positivt

15/15 Negativt

3,0x103TCID50/mL

2,0x103TCID50/mL

1,5x103TCID50/mL

1,0x103TCID50/mL

7,5x102TCID50/mL

Ambroxolhydrokloridtabletter (7,5 mg/ml) Antibioitisk näsa (Mupirocinsalva)

Oxymetazolinhydroklorid spray

Beclomethasone Dipropinate Nasal
Aerosol

Triamcinolonacetonid nässpray

Azelastinhydroklorid nässpray

Flutikasonpropionat nässpray

Fysiologiskt havsvatten nässpray

Tobramycin ögondroppar

Helblod (4 %)

Mucin (0,05 %)

Triglycerid (5 mg/ml)

HAMA

Mometasonfuroat nässpray (0,05 % g/g)

Örtbaserad  hostmedicin

Dextrometorfanhydrobromid oral lösning (1,5 mg/ml)

Mucosolvan ambroxol hydroklorid oral lösning

Nasal rengöringslösning, NaCI (5 g/L)

Hyland's flytande förkylningshostmedicin för barn,
säker naturlig lindring

Durhams Canker-Rid

Listerine munvatten

Scope munvatten

Bilirubin (10 mg/ml)

Hemoglobin (5 mg/ml)

Viraspec SARS-
CoV-2-antigen
snabbtestkassett

RT-PCR Totalt antal
resultat
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Potentiell korsreaktant

Potentiell korsreaktant Koncentration
Resultat

Negativt
Prov

Spetsat med
Positivt Prov

Koncentration
Resultat

Negativt
Prov

Spetsat med
Positivt Prov

Parainfluensa-virus Typ-4a Negativt Positivt

Positivt
Positivt

Positivt
Positivt

Positivt

Positivt
Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Negativt
Negativt

Negativt
Negativt

Negativt

Negativt
Negativt

Negativt

Negativt

Negativt

1,6x103TCID50/ml
2,8x105TCID50/ml

2,8x106TCID50/ml

6x106bakterier/ml
6x106bakterier/ml

CEID50≥102 per 0,2 ml

6x106bakterier/ml

6x106bakterier/ml

105organismer/ml

108organismer/ml

20x109organismer/ml

Mänskligt Coxsackievirus
Påssjukevirus

Rhinovirus
Haemophilusparainfluensa

Staphylococcus aureus

Meningokocker
Streptokocker Grupp A

Streptokocker Grupp B

Streptokocker Grupp C
Influensa A-virus H3N2

Adenovirus (t.ex. C1 Ad. 71) Typ 7A

7,16 x 104 TCID50/ml

5,43 x 105 TCID50/ml

1,30 x 108 TCID50/ml

Negativt Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Positivt
Positivt

Positivt

Positivt
Positivt

Positivt

Positivt
Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Positivt
Positivt
Positivt

Positivt
Positivt

Positivt
Positivt

Positivt

Negativt

Negativt

Negativt

Negativt

Negativt

Negativt
Negativt

Negativt

Negativt
Negativt

Negativt

Negativt
Negativt

Negativt
Negativt

Negativt

Negativt

Negativt

Negativt
Negativt

Negativt
Negativt

Negativt
Negativt

Negativt

Negativt

1,64 x 106 U/ml

2,01 x 104 U/ml

1,64 x 106 U/ml
9,44 x 105 U/ml

5,43 x 105 U/ml
5,07 x 104 U/ml

1,61 x 109 CFU/ml

8,96 x 107 CFU/ml
7,76 x 107 CFU/ml
2,69 x 109 CFU/ml

9,80 x 106 CFU/ml
4,51 x 107 CCU/ml

4,93 x 107 CFU/ml

1,21 x 109 CFU/ml

1,73 x 109 CFU/ml
3,23 x 108 CFU/ml

2,34 x 108 CFU/ml
1,17 x 108 CFU/ml

5,96 x 104 TCID50/ml
1,50 x 105 TCID50/ml
2,43 x 104 TCID50/ml

4,51 x 105 TCID50/ml

4,03 x 106 U/ml

2,01 x 104 U/ml

Enterovirus (t.ex. EV68)

Humant metapneumovirus (hMPV)

Influensa A H1N1
(Nya Caledonien/20/99)

Influensa B (Florida/02/06)

Parainfluensavirus 1

Parainfluensavirus 2
Parainfluensavirus 3

Parainfluensavirus 4

Respiratoriskt syncytialvirus-typ A
Rhinovirus (typ 1A)

Bordetella pertussis

Candida albicans
Haemophilus-influena

Legionella pneumophila
Mycobacterium tuberculosis

Mycoplasma pneumoniae

Pneumocystis jirovecii (PJP)-S.
cerevisiae Rekombinant

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus epidermis
Pneumokocker

Streptococcus pyogenes

Streptococcus salivarius
Humant coronavirus 229E

Humant coronavirus OC43
Humant coronavirus NL63

MERS-coronavirus

Escherichia coli
Rekombinant hepatit C-virus

Rekombinant hepatit B-virus

Rekombinant Cytomegalo-virus

Rekombinant Epstein-Barr-virus
Rekombinant Herpes simplex-

virus-2 (HSV-2)

Rekombinant humant
immunbristvirus-1 (HIV-1)

KoncentrationPotentiell korsreaktant Spetsat med
Positivt Prov

Negativt
Prov

Resultat

2,0x107organismer/ml Negativt Positivt
Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Negativt

Negativt

Negativt

Negativt

Negativt

Negativt

1 mg/ml

1 µg/ml

0,066 mg/ml

0,4 mg/ml

0,11 mg/ml

0,407 mg/ml


