
Sådan bruger du 
antigentesten til 
næsepodning 

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT LAVE EN TEST?  
Vi har lavet en hjemmeside kun for dig, som skal tage testen selv. Tjek QR 
koden her, se en video om, hvordan man tager en test, stil spørgsmål om 
testen og få fif og gode råd. info.ssidiagnostica.dk/skoletest 

Dispensation til selvtest på skoler  
og uddannelsesinstitutioner



Før du bruger testen 
Tjek at alt indhold er i æsken. I hver æske skal der være:

A /  20 individuelle foliepakker. Foliepakken er påtrykt “COVID-19 Rapid Test”,  
 og hver foliepakke indeholder én testkassette, og én “fugtsamler”. 

B /  Papstativ med plads til 6 prøver.

C /  20 prøvetagningsrør i blødt plastik og 20 hætter, som passer til  
 – i samme  pose.

D / 2 flasker med buffer-væske.   
 På flasken står der ‘COVID-19 Ag Rapid Test Sample Extraction Buffer’. 

E /  20 individuelt forseglede podepinde. Selve podepinden ligner en  
 lang vatpind – med vat i den ene ende. 

Der er også en brugsanvisning (ikke afbilledet) i æsken.   
Den kan benyttes, hvis der er brug for yderligere information om testen.

Tjek at holdbarheden er i orden. Se ”EXP : xxxx (år) – xx (måned) – xx (dag)”.   
(Er holdbarheden overskredet, kan testen ikke bruges).
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Sådan ser testkassetten ud når den 
er taget ud af foliepakken. 
Tag den ikke ud før den skal bruges! x 20

x 1

x 1

x 2

x 20
Ting du har brug for, som ikke er med i æsken:

 Serviet/papir til at pudse næsen.

 Et stopur til at tage tid. Du kan fx bruge din telefon.

 En pose til at smide den færdige test ud. Har du ikke en pose,  
 så smid den færdige test og test materialer direkte i skraldespanden.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT LAVE EN TEST?  
Vi har lavet en hjemmeside kun for dig, som skal tage testen selv. Tjek QR 
koden her, se en video om, hvordan man tager en test, stil spørgsmål om 
testen og få fif og gode råd. info.ssidiagnostica.dk/skoletest 



Start med at pudse næsen, 
så næseboret er så rent som 
muligt. Smid papiret ud  
derefter.
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Gør papstativet klart.  

Tag et prøvetagningsrør fra 
posen med prøvetagningsrør 
og hætter, og sæt et 
prøvetagningsrør i papstativet 
som vist på billedet.
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Vask nu dine hænder, eller 
brug håndsprit, som du sikkert 
kender, inden du starter. 

Nu skal du gøre dig klar til at tage prøven fra næsen

Rengør testområdet og stil tingene klar.  
Som testområde kan du med fordel benytte et normalt bord.
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Sæt derefter røret tilbage i  
papstativet hvor du tog det fra. 

Du skal bruge det senere. 

Løft prøvetagningsrøret op fra 
papstativet. 

Læg mærke til den  
markerede linje i bunden af 
prøvetagningsrøret. 

Fyld nu 9-10 dråber buffer-
væske i prøvetagningsrøret, 
indtil væsken når den marke-
rede linje. 
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Step 1: Sådan gør du prøvetagningsrøret klart
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Step 2: Sådan bruger du podepinden til at  
lave en næsepodning

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT LAVE EN TEST?  
Vi har lavet en hjemmeside kun for dig, som skal tage testen selv. Tjek QR 
koden her, se en video om, hvordan man tager en test, stil spørgsmål om 
testen og få fif og gode råd. info.ssidiagnostica.dk/skoletest 

Tag en podepind og åben 
forseglingen.  
Vær opmærksom på at åbne 
i den ende, hvor der ikke er vat. 

Træk forsigtigt podepinden 
ud.

Gem emballagen, da du kan 
bruge den, når du har brugt 
podepinden.  

Hold derefter podepinden,  
på selve plastikdelen, uden  
at røre vatdelen.  
Som vist på billedet her.  
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Før nu podepinden roligt op i 
næseboret med vatdelen først.
 
Hele vatdelen af podepinden 
skal være ført op i næsen  
– så vatdelen er dækket af 
næseboret.
 
Når podepinden ”møder  
modstand” i næsen, skal den 
ikke længere op – max 2-3 cm.

Med cirkelbevægelser, drej nu 
podepinden rundt ind mod 
næsevæggen. 

Du skal minimum dreje  
podepinden rundt 5 gange. 
Det gør man for at sikre at 
man får mest mulig  
prøvemateriale fra næsen.

Tag forsigtigt  podepinden ud 
af næseboret, og gentag  
proceduren i det andet  
næsebor.

Drej podepinden rundt  
5 gange i det andet næsebor.

Brug samme podepind til  
begge næsebor.

Efter du er færdig med at køre 
podepinden godt rundt i det 
andet næsebor, tager du pode-
pinden forsigtigt ud af næsen. 

Hold hovedet vandret, og kig 
lidt nedad. 

Hold hovedet i en position 
som vist på tegningen her.

Hold nu podepinden i  
hånden, uden at den  
kommer i kontakt med  
noget.  
Dette er meget vigtigt! 

Podepinden skal nu ned i 
prøvetagningsrøret for at 
”blandes”.
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Brug samme 
podepind til  
begge næsebor.



Sæt nu podepinden ned i 
prøvetagningsrøret som står i 
papstativet. 

Tag roligt fat om prøve- 
tagningsrøret og løft det op  
fra papstativet. 

Podepinden skal blive i 
prøvetagningsrøret, mens  
du gør det.

Hold nu røret  mellem  
fingrene. Fx  som vist på  
billedet. 

Mens du holder  
prøvetagningsrøret mellem 
fingrene, begynder du nu at 
rotere podepinden rundt i 
væsken. 

Du skal minimum rotere  
podepinden 5 gange.
 
Det er vigtigt at vatdelen og 
væsken bliver blandet  
grundigt.
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Step 3: Sådan bruger du den næsepodning du lige har 
lavet, sammen med prøvetagningsrøret.  

Nu skal podepinden op af 
prøvetagningsrøret.

Det gør du ved at presse på 
podepinden gennem røret, 
samtidigt med at du roligt 
trækker podepinden op.

Sæt nu prøvetagningsrøret 
tilbage i papstativet. 

Når du har roteret godt rundt 
med podepinden i væsken, 
skal du presse væsken ud af 
vatdelen på podepinden.

Det gør du ved at presse  
forsigtigt på vatdelen gennem 
røret som vist her. 
Pres forsigtigt flere gange. 
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Podepinden som du har taget 
op skal du ikke bruge mere.

Før nu podepinden tilbage i 
den originale indpakning, med 
vatdelen først.

Du kan nu smide podepinden 
ud, eller gøre det senere.  
Den skal ikke bruges mere.

Sæt nu hætten på  
prøvetagningsrøret.

Sørg for den sidder godt fast.
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Tag prøvetagningsrøret op af 
papstativet. 

Vend prøvetagningsrøret og 
hold det lodret. 

Nu er du klar til at hælde 
væske på kassetten.

Åben nu foliepakken med  
kassetten i, og læg kassetten 
på den rengjorte overflade 
(oftest et bord).
På foliepakken er der markeret 
hvor du kan åbne. 

OnSite® COVID-19 Rapid Test

Contact tech@ctkbiotech.com for Technical Support
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Step 4: Sådan bruger du kassetten til at få et resultat
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De 3 dråber skal ramme 
”brønden” på kassetten, som 
findes over bogstavet ”S”.

Klem nu forsigtigt på røret, så 
der kun kommer tre (3) dråber 
væske ned i kassetten.  
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Sæt nu prøvetagningsrøret 
tilbage i papstativet. 
Du skal ikke bruge det mere.

Sæt et stopur til 15 minutter, 
og sæt det i gang.
Du kan bruge din smartphone 
til at tage tid. 

Efter 15 minutter kan du 
aflæse resultatet af testen.
Resultatet kan godt være  
synligt inden 15 minutter. 
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Nu er testen færdig. 

Resultatet skal aflæses inden 
der er gået 20 minutter, så 
hold øje med kassetten. 

På næste side kan du se,  
hvilke resultater du kan få. 

Resultatet skal aflæses inden,  
der er gået 20 minutter
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Når du har aflæst resultatetet, 
kan testen smides ud. Smid alt 
ud du har brugt til testen. 
Testkassette – prøvetagnings-
rør og hætte – podepind og 
emballage til ovenstående. 

Vi anbefaler at ovenstående 
testelementer samles i en 
plastikpose, som så kan 
smides ud.
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En negativ Antigen test,  
har kun en streg udfor  
”C” (“kontrol streg”). 
Stregen viser at testen virker, 
og resultatet er negativt.

NEGATIV

Et testresultat kan også være 
”ugyldigt”. 
Et ugyldigt resultat viser sig 
ved, at der enten ikke er nogen 
streger på testen, eller kun en 
streg ud for ”Ag”. 

En ugyldig test, kan skyldes at 
testen ikke er fortaget korrekt, 
eller der er en fejl i selve  
produktet. 

Tag en test mere for at se om 
den virker. Virker test 2 ikke, så 
kontakt SSI Diagnostica. 

UGYLDIG

En positiv Antigen test vil vise 
to streger på kassetten.   
1 udfor ”C”, som viser at 
testen virker, og 1 streg udfor 
”Ag”(kort for Antigen), som 
viser at testen er positiv. 

Læg mærke til at stregen  
udfor ”Ag” kan være meget 
svag. Men kan du, eller en  
anden, se stregen, så skal 
prøven betragtes som positiv.

POSITIV

Step 5: Sådan skal du aflæse din test
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HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT LAVE EN TEST?  

Skan koden her og se en kort video om, hvordan testen skal foretages.

Her kan du også stille spørgsmål til testen, og se de oftest stillede 
spørgsmål og svar.

Du kan også ringe på 48 29 91 00, hvis du har brug for hjælp.

Eller sende en mail til info@ssidiagnostica.com

Så vender vi tilbage hurtigst muligt.


