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asymptomatiske virusbærere potensielt være smittsomme
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død. som har symptomer på
Det
kan som
ogsåhoste,
brukes
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CoV-2
nukleokapsidprotein.
Teststrimmelen
er delt inn
i fire
heten er delt
inn i fire seksjoner:
prøvepute,
reagenspute, reaksseksjoner:
prøveputen,
reagensputen,
reaksjonsmembranen
og
jonsmembran og absorberingspute.
Reagensputen
inkluderer
TESTPRINSIPP
absorpsjonsputen.
Reagensputen inkluderer
kolloidalt
gull
kolloidalttilgull
til et monoklonalt
mot SARSkoblet
et koblet
monoklonalt
antistoff antistoff
mot SARS-CoV-2
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SARS-CoV-2
nukleokapsidproteinet.
Hele
stripen
er
lukketindikerer
i en
belagt
på
testlinjeområdet
(T).
Fraværet
av
T-linjen
belagt på testlinjeområdet. (T). Fraværet av T-linjen indikerer
plastinnretning.
et dårlig
En rød
alltid vises
kontrollinjereet
dårligresultat.
resultat.
Enstrek
rødvil linje
vil ialltid
vises i
Konjugater
absorbert
iprosedyrekontroll,
reagensputen oppløses
ogviser
migrerer
med
gionen
(C)
som
en
som
at riktig
kontrollinjeregionen (C) som en prosedyrekontroll, som
viser
prøven
når
den
blir
introdusert
i
prøvebrønnen.
Hvis
SARSvolum
av prøven
den membranvektende
at
riktig
volum eravintrodusert
prøven og
er atintrodusert
og at den
CoV-2-antigenet
er til stede i prøven, vil komplekset dannet av
effekten har skjedd.
membranvektende
effekten har skjedd.
anti-SARS-CoV-2-konjugatet og viruset bli fanget opp av de
monoklonale antistoffene som er spesifikke for SARS-CoV-2
LAGRING
OG STABILITET
OPPBEVARING
OG STABILITET
belagt på testlinjeområdet. (T). Fraværet av T-linjen indikerer
et dårlig resultat.
En rød linje vilDen
alltid
vises
utløper
etter
Oppbevares
Utløper
etter
24 i
kontrollinjeregionen
(C)
som
en
prosedyrekontroll,
som
viser
ved
24måneder
måneder(se
(se
mellom
at riktig volum
av
prøven
er
introdusert
og
at
den
til 30°C
pakningsetiketten).
2°C og
membranvektende effekten har skjedd.
Holdes
borte
LAGRING OG
STABILITET
fra sollys
Oppbevares
ved
Oppbevares
2°C til 30°C
utilgjengelig
for barn
Holdes borte
fra sollys
Oppbevares
utilgjengelig
for barn

Hold deg tørr
Oppbevares
tørt
Den utløper etter
24 måneder (se
Ikke
Ikkebruk
brukdersom
hvis
pakningsetiketten).
emballasjen er
skadet
Hold deg tørr
Ikke bruk hvis
emballasjen er
skadet

testresultater.
3.
GjennomførOG
testen
innen to timer etter at prøven er samlet.
ADVARSLER
FORSIKTIGHETSREGLER
ADVARSLER
OG FORSIKTIGHETSREGLER
Unøyaktige
funn
kan
være forårsaket
av foreldede
prøver.
testen
selv, bør
testes
1. Personer som
som ikke
ikkeereri istand
standtiltilå ta
å administrere
eksamen
4. av
Forsikre
deg
om
at
tilstrekkelig
prøvevolum
legges
til for
en verge.bør testes av deres verger.
uavhengig,
testing.
For
stor
eller
utilstrekkelig
størrelse
på
prøven
er beregnet
for bruk av
nese. Brukkan
av
2. Testen
Dette produktet
er beregnet
forvattpinne
bruk medtil
nesepinneprøver.
føre
til
feil
resultater.
en
annen
prøve
kan
førekan
til feil
ugyldige
Bruk
av entype
annen
type
prøve
føreeller
til feil
eller ugyldige
5. testresultater.
Vent 15–30 minutter etter at du har lastet inn prøven før
du ser testresultatene. toFeil
kan er
føre til
timerventetid
etteratatprøven
prøven
3. Gjennomfør testen innen to
timer
etter
er samlet.
unøyaktigheter.
innsamlet.
funnforårsaket
kan væreav
forårsaket
UnøyaktigeUnøyaktige
funn kan være
foreldedeavprøver.
6. Ikke brukprøver.
testkortet hvis tekstlinjen eller kontrollingen
4. foreldede
Forsikre deg om at tilstrekkelig prøvevolum legges til for
strekker deg
seg om
utenfor
tekstvinduet.
Testresultatet
er feil.
4. Forsikre
at enutilstrekkelig
tilstrekkelig størrelse
mengde
prøve
brukes
testing. For
stor eller
på prøven
kan
Undersøk
prøven
på
nytt
med
et
annet
testkort.
iføre
testingen.
For stor eller utilstrekkelig mengde på prøven
til feil resultater.
7. Detteføre
produktet
er engangsbruk. IKKE resirkuler brukte
til feil
resultater.
5. kan
Vent 15–30
minutter
etter at du har lastet inn prøven før
komponenter.
5. Vent
15–30
minutter før avlesning
av testresultatene.
du ser
testresultatene.
Feil ventetid
kan føre Feil
til
8. ventetid
Bruk en kan
blekemiddelsprøytespray
ellerprøven
en 70-75%
føre til unøyaktigheter.hjemme
Undersøk
på
unøyaktigheter.
alkoholsprøytespray
for å desinfisere kasserte varer,
ny testenhet.
6. nytt
Ikkemed
brukentestkortet
hvis tekstlinjen eller kontrollingen
prøver
og
andre
forbruksvarer.
6. Dette
produktet
er til engangsbruk.
gjenbruker
brukte
strekker
seg utenfor
tekstvinduet. IKKE
Testresultatet
feil.
9. komponenter.
Vask hendene grundig før og etter testen.
Undersøk prøven på nytt med et annet testkort.
blekemiddelspray
eller enIKKE
70-75%
alkoholspray
7. Bruk
Dette en
produktet
er engangsbruk.
resirkuler
brukte
PRODUKTETS
YTELSE
for
å desinfisere
brukte deler, prøver og andre forbrukskomponenter.
Grense for deteksjon (LoD): LoD for dette produktet er
8. varer.
Bruk en blekemiddelsprøytespray hjemme eller en 70-75%
omtrent 0,05 ng/ml SARS-CoV-2 nukleokapsid proteinløsning.
alkoholsprøytespray
å etter
desinfisere
8. Vask
hendene grundigfor
før og
testen. kasserte varer,
prøver og andre forbruksvarer.
Kryssreaktivitet med andre patogenere
9.
Vask hendeneYTELSE
grundig før og etter testen.
PRODUKTETS
Ingen
kryssreaktivitet observert med følgende patogener:
Staphylococcusaureus,
Streptococcuspneumoniae,
Grense for deteksjon (LoD):
LoD for dette produktetMeasles
er omPRODUKTETS YTELSE
virus,
Mumps
virus, nukleokapsidproteinløsning.
Adenovirus
type
3,
trent
0,05
ng/ml
SARS-CoV-2
Grense for deteksjon (LoD): LoD for dette produktet er
Mycoplasmapneumoniae,
Parainfluenza
virus
2,
omtrent 0,05 ng/ml SARS-CoV-2 nukleokapsid proteinløsning.
Metapneumovirus,
SARS-CoV,
MERS-CoV,
Human
Kryssreaktivitet med andre patogenere
coronavirus
Human coronavirus
Human
coronavirus
Det er ingenOC43,
kryssreaktivitet
observert , med
følgende
patoKryssreaktivitet
med andre patogenere
NL63,
Human
coronavirus
HKU1,
Bordetella
parapertussis,
gener: kryssreaktivitet
Staphylococcusaureus,
Ingen
observert Streptococcuspneumoniae,
med følgende patogener:
Influenza
B virus
(VictoriaAdenovirus
Lineage), Influenza
B virus
meslingvirus,
fåresykevirus,
type 3, MycoplasStaphylococcusaureus,
Streptococcuspneumoniae,
Measles
(stamme
B
/
Yamagata
/
16/1988),
2009
pandemisk
influensa
mapneumoniae,
virus
2, metapneumovirus,
virus,
Mumpsparainfluenza
virus,
Adenovirus
type
3,
A
(H1N1) virus,
Influensa human
A (H3N2)
virus, Avianinfluenza
A
SARS-CoV,
MERS-CoV,
koronavirus
OC43,
Mycoplasmapneumoniae,
Parainfluenza
virus human
2,
(H7N9)
virus,229E,
Avianinfluenza
A (H5N1)NL63,
virus, human
Epstein-Barr
koronavirus
human
koronavirus
koroMetapneumovirus, SARS-CoV, MERS-CoV, Human
virus,
CA16, Rhinovirus, Neisseriameningitidis
navirusEnterovirus
HKU1,
influensa
B-virus
coronavirus
OC43,Bordetellaparapertussis,
Human coronavirus , Human
coronavirus
og
Respiratorysyncytical
virus.
(Victoria
Lineage),
influensa
B-virus
(stamme
B
/
Yamagata
NL63, Human coronavirus HKU1, Bordetella parapertussis,/
16/1988), 2009
pandemisk
influensa
A (H1N1)-virus
Influenza
B virus
(Victoria
Lineage),
Influenza fra
B 2009,
virus
Forstyrrelsestest
influensa BA/ Yamagata
(H3N2)-virus,
fugleinfluensa
A (H7N9)-virus,
(stamme
/ 16/1988),
2009 pandemisk
influensa
Ingen
interferens
observert med Epstein-Barr-virus,
følgende materialer:EnteroviAbidol,
fugleinfluensa
A Influensa
(H5N1)-virus,
A
(H1N1) virus,
A (H3N2) virus, Avianinfluenza
A
Aluminiumhydroksid,
Azitromycin,
Beclomethason,
Bilirubin,
rus CA16,
Rhinovirus,
Neisseriameningitidis
og Epstein-Barr
respiratorisk
(H7N9)
virus,
Avianinfluenza
A (H5N1) virus,
Budesonide,
Dexamethason, Flunisolid,
syncytisk
virus. Ceftriaxone,
virus,
Enterovirus
CA16, Rhinovirus, Neisseriameningitidis
Fluticason, Hemoglobin, Histamine hydroklorid, Levofloxacin,
og Respiratorysyncytical virus.
Lopinavir,
Meropenem,
Mometas,
Mometas,
Interferenstest
MometasinFenylefrin,
Ribavirin,
Ritonavir,
Det er ikke observert noe interferens med følgende materialer:
Forstyrrelsestest
Ingen
observert medAzitromycin,
følgende materialer:
Abidol,
Abidol,interferens
Aluminiumhydroksid,
Beclomethason,
Aluminiumhydroksid,
Bilirubin,
Bilirubin, Budesonide,Azitromycin,
Ceftriaxone, Beclomethason,
Dexamethason, FlunisolBudesonide,
Ceftriaxone,Histamine
Dexamethason,
id, Fluticason, Hemoglobin,
hydroklorid,Flunisolid,
LevofloxFluticason,
Hemoglobin,
Histamine
hydroklorid,
Levofloxacin,
acin, Lopinavir,
Meropenem,
Mometas,
Mometas,
MometaLopinavir,
Meropenem,
Mometas,
sinFenylefrin, Ribavirin,
Ritonavir, Mometas,
MometasinFenylefrin,
Ribavirin,
Ritonavir,

Parainfluenza virus 2, Metapneumovirus, SARS-CoV, MERSCoV, Human coronavirus OC43, Human
coronavirus
229E,
Tobramycin,
TriamcinoNatriumklorid,
Tobramycin,
Natriumbikarbonat, Natriumklorid,
Human
coronavirus
229E
,
Humant
koronavirus
HKU1,
lonacetonid, Zanamivir, α-interferon.
Triamcinolonacetonid,
Zanamivir, α-interferon. Ingen
influensa B-virus (Victoria Lineage), influensa B-virus
interferens observert med følgende respiratoriske patogener:
(stamme
B /observert
Yamagatainterferens
/ 16/1988),med
2009
pandemi
influensa A
Det er ikke
følgende
respiratoriske
Staphylococcusaureus,
Streptococcuspneumoniae,
Measles
(H1N1)
virus,
influensa A (H3N2)
virus, fugleinfluensa A
patogener:
Staphylococcusaureus,
Streptococcuspneumoniae,
virus, Adenovirus type 3, Mycoplasmapneumoniae,
(H7N9)
, Adenovirus
Avianinfluenza
virus, Epstein-Barr
mesling virus
virus,virus
typeA3,(H5N1)
Mycoplasmapneumoniae,
Parainfluenza
2, Metapneumovirus,
SARS-CoV, MERSvirus,
Enterovirus
CA16,
Rhinovirus,
Respiratorysyncytical
Parainfluenza
2, Metapneumovirus,
CoV,
Human virus
coronavirus
OC43, HumanSARS-CoV,
coronavirusMERS229E,
virus.
CoV, human
koronavirus
humankoronavirus
koronavirusHKU1,
229E,
Human
coronavirus
229EOC43,
, Humant
human koronavirus
human
koronavirus
HKU1,B-virus
influinfluensa
B-virus NL63,
(Victoria
Lineage),
influensa
Følsomhet,
Spesifisitet
og Totalinfluensa
Nøyaktighet
ensa B-virus
(Victoria Lineage),
B-virus influensa
(stamme A
B
(stamme
B / Yamagata
/ 16/1988),
2009 pandemi
Kliniske
prøver
ble brukt
til åpandemi
vurdereinfluensa
produktets
ytelse, med
/ Yamagata
/ 16/1988),
2009
A (H1N1)-vi(H1N1)
virus,
influensa
A (H3N2)
virus, fugleinfluensa
A
et
kommersielt
RT-PCR-sett
som A
fungerte
som
rus, influensa
(H3N2)-virus,
fugleinfluensa
(H7N9)-virus,
(H7N9)
virus A
, Avianinfluenza
A (H5N1) virus,
Epstein-Barr
referanseteknikk.
fugleinfluensa
A
(H5N1)-virus,
Epstein-Barr-virus,
Enterovivirus, Enterovirus CA16, Rhinovirus, Respiratorysyncytical
rus CA16, Rhinovirus, respiratorisk syncytisk virus.
virus.
RT-PCR
Nese
Totalt
Vattpinne
Positivt
Negativt
Følsomhet,
Spesifisitet
og
Total
Nøyaktighet
spesifisitet
og sum nøyaktighet
Positivt
168
2
170
Kliniske
blebrukt
brukt
tilå åvurdere
vurdere
produktets
ytelse,
med
prøver ble
produktets
ytelse,
et
Negativt
5 til
262
267med
et
kommersielt
RT-PCR-sett
som
fungerte
som
kommersielt
RT-PCR-sett
som
fungerte
som
referanseteknikk.
Totalt
173
264
437
referanseteknikk.
Total
Følsomhet
Spesifisitet
Nøyaktighet
97,1% RT-PCR 99,2%
98,4%
Nese til
Vattpinne
Totalt
nese
Vattpinne
Positivt
Negativt
95%
CI:
95% CI:
95% CI:
Positivt
168
2
170
[93,4%-99,1%]
[97,3%-99,9%]
[96,7%-99,4%]
Negativt
5
262
267
173
264
437
CirkaTotalt
97 positive prøver
ble også testet
positive med
dette
Total
Sum
Følsomhet
Spesifisitet
produktet for hver
100 RT-PCR-verifiserte
virusholdige
nøyaktighet
Nøyaktighet
prøver. Rundt 99 av
100 virusfrie
prøver ble også
97,1%
99,2%
98,4%testet

negative ved bruk av
dette
95%
CI: produktet.
95% CI:
[93,4%-99,1%]

BEGRENSNINGER

[97,3%-99,9%]

95% CI:
[96,7%-99,4%]

Cirka
97 positive
positive
prøver
ble
også
testet
positive
dette
Rundt
prøver
ble
også
testet
positive
med
dette
pro1.
Dette
produktet
er ment
bare
for
selvtesting
avmed
COVIDproduktet
forendelige
hver
100
RT-PCR-verifiserte
duktet
hver
100 RT-PCR-verifiserte
virusholdige
prøver.
19.for
Den
diagnosen
skal ikke
barevirusholdige
baseres
på
prøver.
av 100test,
virusfrie
prøver
bleevaluering
også testet
Rundt
99Rundt
av 100
virusfrie
prøver
bleheller
også
testet
negative
ved
funnene
fra99
en
enkelt
men
på
en
av
negative
ved symptomer
bruk
av dette
brukkliniske
av dette
produktet.
ogproduktet.
resultatene av andre undersøkelser
av en kompetent lege.
BEGRENSNINGER
2.
Et negativt resultat innebærer at det ikke er noe virus til
BEGRENSNINGER
stede i prøven, er
eller at bare
virusbelastningen
er mindre enn
1.
Dette
1. Dette produktet
produktet er ment
ment barefor
forselvtesting
selvtestingavavCovidCOVIDproduktets
deteksjonsgrense.
Det
kan
ikke
helt utelukke
19.
ikke
barebare
baseres
på på
19. Den
Denendelige
endeligediagnosen
diagnosenskal
skal
ikke
baseres
sjansen for en
at pasienten
får etheller
virus. Testing
utført for
funnene
funnene fra
fra en enkelt
enkelt test,
test, men
men heller på
på en
en evaluering
evaluering av
tidlig
etter viral
eksponering
kan potensielt
gi et negativt
av
kliniske
symptomer
og resultatene
av andre
kliniske
symptomer
og resultatene
av andre
undersøkelser
resultat. Hvis utført
du mistenker
en virusinfeksjon,
må du
undersøkelser
av
en
kompetent
lege.
av en kompetent lege.
gjenta
testenresultat
etter noen
dager. at det ikke finnes virus i
2.
Et
negativt
innebærer
2. Et negativt resultat innebærer at det ikke er noe virus til
prøven,
eller at virusbelastningen
er mindreerenn
stede i prøven,
eller at virusbelastningen
mindre enn
produktets
deteksjonsgrense.
Det
kan
produktets deteksjonsgrense. Det kanikke
ikkehelt
heltutelukke
utelukke
muligheten
pasienten
forfor
sjansen for for
at at
pasienten
fårhar
et virus.
virus.Testing
Testingutført
utført
tidlig
etter
viral
eksponering
kan
potensielt
gi
et
negativt
tidlig etter viral eksponering kan potensielt gi et negativt
resultat.
en virusinfeksjon,
må du
resultat. Hvis
Hvisdudumistenker
mistenker
en virusinfeksjon,
må du
gjenta
gjenta testen
testen etter
etter noen
noen dager.
dager.

at virusbelastningen ii den testede
testede
3. Et positivt resultat viser at
overstiger
produktets
deteksjonsgrense.
Det
kan
overstiger
deteksjonsgrense.
Det
kan
3. prøven
Et positivt
resultatproduktets
viser
at virusbelastningen
i den
testede
imidlertid
hende atproduktets
fargeintensiteten
til testlinjen
tekstlinjenikke
ikkekan
fargeintensiteten
til
erer
prøven overstiger
deteksjonsgrense.
Det
til
pasientens
alvorlighetsgrad
eller
relatert
til
pasientens
alvorlighetsgrad
eller
imidlertid hende at fargeintensiteten til tekstlinjen ikke er
4. Følg instruksjonene
for oppbevaring
sykdomsutvikling.
relatert
til
pasientens
alvorlighetsgrad
eller
og
bruk
av produktet.
Falske
negative
funn
4. Følg
instruksjonene
oppbevaring
og bruk
av kan også
sykdomsutvikling.
4.for
Følg
instruksjonene
for
oppbevaring
produseres
ved
feilnegative
lagringsforhold
eller
produktet.
Falske
funn kan
ogsåprøvetaking.
oppstå
ved feil
og bruk av
produktet.
Falske
negative
funn kan
også
4. lagringsforhold
IKKE
bruk ved
testen
hvis
emballasjen eller
er skadet.
Testen kan
eller
prøvetaking.
produseres
feil
lagringsforhold
prøvetaking.
ha unøyaktige
resultater.
5.
bruk
hvis
4. IKKE
bruk testen
testen
hvis emballasjen
emballasjenererskadet.
skadet.Testen
Testenkan
kan
5. gi
Hvis
det ikke
oppnås tilstrekkelig virus fra
resultater.
haunøyaktige
unøyaktige
resultater.
asymptomatiske
COVID-19
individer,
6.
detdet
ikke oppnås
tilstrekkelig
virus kan
fra prøver
5. Hvis
ikke
oppnås
tilstrekkelig
virustatt fra
dem gi misvisende
negative funn.
asymptomatiske
Covid-19-individer,
kan
prøver
tatttatt
frafra
COVID-19
individer,
kan
prøver
6. dem
Ettergihvert
som sykdommen
misvisende
negative funn.utvikler seg, reduseres
mengden
virale
antigener
i prøven.
En uke
etter
7.
hvert
sykdommen
utvikler
seg, reduseres
meng
6. Etter
hvertsom
som
sykdommen
utvikler
seg,
reduseres
begynnelsen
av symptomene
detetter
merbegynnelsen
sannsynlig
at
den
virale antigener
i prøven. En
av
mengden
virale
antigener
i eruke
prøven.
En
uke etter
prøver
gir falske
negative
funn.er det
symptomene
er
mer sannsynlig
at prøver
gir falske at
begynnelsen
avdet
symptomene
mer sannsynlig
negative
prøver girfunn.
falske negative funn.
INDEKSJON FOR SYMBOLER
INDEKSJON
FOR SYMBOLER
SYMBOLINDEKS
Produsent
Produksjonsdato
Produsent
Produksjonsdato
Autorisert representant i
Se bruksanvisningen
Det
europeiskei
Autorisert representant
fellesskap
Se bruksanvisningen
Det
europeiske
i Det europeiske
bruksanvisning
fellesskap
fellesskap tilstrekkelig
Inneholder
In vitro-diagnostisk
for
<n> tester
medisinsk
utstyr
In-vitro-diagnostisk
tilstrekkelig
Inneholder
tilstrekkelig
In
vitro-diagnostisk
for <n> tester
medisinsk utstyr
Batch Kode
Best før dato
Batch-kode
Batch
Kode
Best før dato
Oppbevares ved 2 ° C
Katalog Nummer
til
30 ° C mellom
Oppbevares
ved 2 ° C
Katalog
Nummer
Katalognummer
til
30bruk
° C30°C
2°C
og
Ikke
hvis pakken
Ikke bruk den igjen
er
skadet
Ikke
bruk dersom
hvis pakken
Ikke bruk
den igjen
til gjenbruk
er
skadet
emballasjen
er skadet
Holdes borte fra sollys
Hold deg tørr
Oppbevares
Holdes borte fra sollys
Hold
deg tørrtørt

New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd.
Room
1606,(Hangzhou)
Floor 16,
5,
16, Building
Building
5, 688
688 Bin’an
Bin'an
Road,
New Gene
Bioengineering
Co., Road,
Ltd.
Changhe
Street,
Binjiang
District,
Hangzhou
Street,
District,
Hangzhou
City,
Room 1606,
FloorBinjiang
16, Building
5, 688
Bin'anCity,
Road,
Zhejiang
P.
P. R.
R. China
China
Changhe Province,
Street, Binjiang
District, Hangzhou City,
Zhejiang Province, P. R. China
B.V.
SUNGO Europe B.V.
Olympisch
Stadion
1076DE,
Amsterdam,
Stadion
24, 24,
1076DE,
Amsterdam,
SUNGO Europe
B.V.
Netherlands
Olympisch Stadion 24, 1076DE, Amsterdam,
Netherlands
REF: COVID-19-NG21
REF: COVID-19-NG21
Specimens: Nasal Swab
Specimens:
Nasal Swab
REF:
COVID-19-NG21
Version:
NO-v04-NS-HT
Version:
NO-v04-NS-HT
Specimens:
Nasal2021-06
Swab
Effective Date:
Effective
Date: 2021-06
Version:
NO-v04-NS-HT
Effective Date: 2021-06

