Vejledning til udførsel af hurtigtest for antistoffer mod COVID-19
Et komplet kit per person består af:
•
•
•
•

1 x Foliepakke påtrykt ”OnSite” Rapid Test” – indeholder én testkassette
1 x Flaske med Buffervæske (flasken genbruges til alle 30 testkit der er i kassen)
1 x Fingerprikker
1 x Plastrør

Forberedelse:
1.
2.
3.
4.
5.

Sørg for at have rene hænder, og en håndsprit nær dig
Åben foliepakken og tag testkassetten ud, læg den på en vandret flade med hullerne opad
Skru hætten af bufferflasken
Fjern den grønne split fra fingerprikkeren (drej en kvart omgang i urets retning og hiv let i spidsen)
Indgnid dine hænder og fingre med håndsprit i 30 sekunder, indtil de føles tørre

Udførelse:
6.
7.
8.

Tag fingerprikkeren og prik i spidsen af en finger
Massér din finger således, at en tydelig bloddråbe dannes, uden at berøre bloddråben
Tag det tynde plastrør og læg spidsen på bloddråben. Bloddråben suges automatisk op. Røret skal gerne være
halvt fyld.
Hvis det svigter med brug af det tynde rør, kan du i stedet holde fingeren over hullet i antistoftesten og lade 2
store bloddråber glide ned i hullet
9. Før det tynde plastrør ned mod det lille hul på antistoftesten og pust forsigtigt, i den modsatte ende af blodet
10. Tag Flasken med buffervæske og dryp 2 dråber ned i det samme lille hul som blodet – uden at berøre
bloddråben (husk bufferflasken genbruges til de 30 test i kassen)
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Aflæsning:
11. Lad testen ligge i vandret position -aflæs efter 15 min
Den lyserøde farve viser at der er kommet nok buffervæske – denne farve vil langsom trække sig op langs
papiret i testkassetten
Det er vigtigt at kontrolstregen ud for ”C” bliver synligt, da det viser at testen er lavet korrekt.

12. Testen kan være negativ eller positiv.
Er den positiv kan det ses som en streg ud for ”M” og/eller ”G”, og viser derved om der er hhv. IgM og/eller
IgG antistoffer.
Nedenfor ses eksempler på udfald af testen ved positiv for IgG:
Negativ
(ingen IgG eller IgM antistoffer)

Positiv for IgG
(svag streg ud for IgG)

Positiv for IgG
(tydelig streg ud for IgM)

Svaret på testen indfører I i dette svarlink: https://redcap.regionh.dk/surveys/?s=K38N9DWJDD
Eller via denne QR kode:

Det er vigtigt svaret indføres, da vi ellers ikke kan få adgang til svaret på testen af anden vej.
Alt testmateriale kan smides ud i almindeligt brændbart.
På hjemmesiden vitesterdanmark.dk kan I se en video af hvordan man udfører en hurtigtest for antistoffer samt finde
information om håndtering af personfølsomme oplysninger.
– obs. det tynde plastrør, der bliver anvendt i videoen, har et rødt mærke, det kapillærrør I har fået er helt klart, men
røret skal fyldes til ca. halvvejs.
Ved spørgsmål til udførsel af antistoftesten kan vores call-center kontaktes på telefon 70803945 fra kl. 13-17.
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