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COVID-19 SALIVA 
SELF-TEST 
Önellenőrzésre szánt gyorsteszt a SARS-CoV-2 antigének  

kvalitatív kimutatására emberi nyálmintából

SARS-CoV-2 ÉS COVID-19

A súlyos akut légzőszervi szindróma koronavírus 2 (SARS-CoV-2) a COVID-19 járványért felelős vírus. 
Más légzőszervi megbetegedésekhez hasonlóan a SARS-CoV-2 okozhat tünetmentes fertőzést, 
enyhe tüneteket, mint megfázás, köhögés, torokfájdalom, láz, ízérzékelés elvesztése és/vagy 
szaglásvesztés, valamint súlyosabb tüneteket, mint tüdőgyulladás és halálos kimenetelű légzési 
nehézségek. A SARS- CoV-2 lappangási ideje 1-14 nap között mozog, átlagosan 3-7 nap.

MÓDSZER ÉS RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A COVID-19 SALIVA SELF-TEST egy egyszerhasználatos, kvalitatív, membrán-alapú immunoassay, mely 
a SARS-CoV-2 nukleokapszid antigénjeit mutatja ki emberi nyálmintából. A teszt SARS-CoV-2 elleni 
antitesteket tartalmaz. A tesztet olyan tünetes személynek tervezték, akinél fennáll a COVID-19-fertőzés 
gyanúja és otthoni használható, önállóan gyűjtött nyálmintából. A COVID-19 SALIVA SELF-TEST csak 
tájékoztató jellegű eredményt ad, a végső megerősítéshez klinikai diagnosztikai eredmény szükséges.

GY.I.K. – GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 

HONNAN TUDHATOM, HOGY A NYÁLTESZT MEGFELELŐEN MŰKÖDÖTT?  
COVID-19 SALIVA SELF-TEST egy immunkromatográfiás eszköz a SARS-CoV-2 antigének jelenlétének 
kvalitatív kimutatására emberi nyálmintából. Amennyiben a teszt helyesen lett elvégezve, a C vonal 
minden esetben megjelenik a tesztfelületen, ez a tesztelés folyamatának ellenőrzését szolgálja.

MIKOR HASZNÁLHATOM A TESZTET? 
A COVID-19 SALIVA SELF-TEST-et nap folyamán bármikor elvégezheti. Ugyanakkor ajánlott a 
szükséges nyálmintát reggel gyűjteni. Különösen ajánlott a használat a következő esetekben:  
(1) tünetekkel rendelkező személy esetében: a tünetek megjelenése utáni első 5 napban, amikor 
a víruskoncentráció a legmagasabb, (2) bizonyítottan pozitív személlyel való érintkezés esetén: 
ebben az esetben az antigén teszt elvégzése a lehető leghamarabb ajánlott, a kontaktot követő 
7 napon belül (a tünetek megjelenése és teljes tünetmentesség esetén egyaránt), (3) minden 
olyan esetben, amikor a molekuláris tesztekhez való hozzáférés korlátozott vagy nem lehetséges, 
(4) magas kockázatú helyszíneken és zárt környezetben, intézményekben történő szűrés során, 
úgy mint ápolási intézményekben, mozgáskorlátozottak számára fenntartott bentlakásos 
intézményekben, iskolákban, börtönökben, vagy más fogadóintézményekben. Rendszeres szűrés 
esetén a tesztet 2-4 naponta szükséges elvégezni. A COVID-19 SALIVA SELF-TEST nem alkalmas 
vészhelyzetben történő használatra.

MI A TEENDŐ POZITÍV EREDMÉNY ESETÉN? 
A pozitív eredmény a SARS-CoV-2 vírus jelenlétét jelzi. Pozitív eredmény esetén nagy valószínűség-
gel Önnek COVID-19 fertőzése van, az eredményt pedig meg kell erősítteteni. Azonnal különítse el 
önmagát a helyi hatósági szabályozásnak megfelelően, és azonnal értesítse a háziorvosát vagy a helyi 
egészségügyi szolgáltatót. A teszteredményét PCR-teszttel fogják megerősítteteni, ezt követően 
további teendőiről a hatóság fogja tájékoztatni.

MI A TEENDŐ NEGATÍV EREDMÉNY ESETÉN? 
A negatív eredmény azt jelenti, hogy Önnek nincs COVID-19 fertőzése, vagy a víruskoncentráció 
annyira alacsony, hogy a teszt nem képes kimutatni. Előfordulhat, hogy a teszt hibásan ad negatív 
eredményt (fals negatív) egyes COVID-19 fertőzött személyek esetén. Amennyiben fejfájás, migrén, 
láz, vagy szag- és ízérzékelés elvesztésének tüneteit észleli magán, értesítse a helyi hatósági 
előírásoknak megfelelően a legközelebbi egészségügyi ellátóintézményt. Ezenkívül megismételheti 
a teszt elvégzését egy újabb eszközzel. Gyanú estén ismételje meg a tesztelést 1-2 nappal később, 
mivel a koronavírus-fertőzés nem egyformán kimutatható minden fázisában. A távolságtartási és 
higiéniai szabályok betartása ezután is kiemelten fontos. Még negatív teszteredménnyel is kiemelten 
fontos a távolságtartási és higiéniai szabályok betartása, utazás, rendezvényeken való részvétel stb. a 
helyi hatóságok előírásai szerint történhet.

MI A KÜLÖNBSÉG AZ ANTIGÉN TESZT ÉS A MOLEKULÁRIS TESZTEK KÖZÖTT? 
Különböző típusú tesztek léteznek a COVID-19 fertőzés kimutatására. A molekuláris mikrobiológiai 
tesztek (közismert nevükön PCR tesztek) a vírus örökítőanyagát detektálják, míg az antigén tesztek a 
vírusfehérjét. Az antigén tesztek kifejezetten vírusspecifikusak, ám nem olyan nagyérzékenységűek, 
mint a molekuláris tesztek. Ennek megfelelően a pozitív eredmények minden valószínűség szerint 
helytállóak, ám a negatív antigén teszteredmény nem zárja ki teljes bizonyossággal a fertőzést. 
Amennyiben negatív eredményt kap, de a tünetei továbbra is fennállnak, keresse fel háziorvosát.

A TESZTEREDMÉNY LEHET HELYTELEN? 
Amennyiben a tesztet a használati útmutatónak megfelelően, frissen gyűjtött, emberi nyálmintából 
végezték el, az eredmény minden bizonnyal helyes. A koronavírustörzsek (nem a SARS-CoV-2) és más 
interferencia-faktorok adhatnak előzetes pozitív eredményt. Az 1. táblázatban szereplő anyagok a 
megadott mennyiségben nem interferálnak a teszteredménnyel

ANYAG KONCENTRÁCIÓ ANYAG KONCENTRÁCIÓ
Dexamethasone 0.8 mg/ml Flunisonide 6.8 ng/ml
Rebetol 4.5 µg/nl Tamiflu 1.1 µg/ml
Narancslé 100% Coffein 1 mg/ml
Mucine 50 µg/ml Mupirocin 12 mg/ml
Relenza 282 ng/ml Tobryamycin 2.43 mg/ml
Szájvíz 2% Coca Cola /
Fogkrém / Tej 11.2%
Oxymetazoline 0.6 mg/ml Tea 33.3 mg/ml

tábla. Interferáló anyagok listája
Az eredményt nem befolyásolják más felsőlégúti vírusok, természetes módon jelenlévő baktériumok, 
és alacsony koncentrációban jelenlévő koronavírus patogének a 2. táblában feltüntetett koncentráci-
óban.

ANYAG KONCENTRÁCIÓ ANYAG KONCENTRÁCIÓ
Adenovírus 3 3.16 x 104 TCID50/ml Influenza B 3.16 x 106 TCID50/ml
Adenovírus 7 1.58 x 105 TCID50/ml Parainfluenza Virus 2 1.58 x 107 TCID50/ml
Humán koronavírus OC43 1 x 106 TCID50/ml Parainfluenza Virus 3 1.58 x 108 TCID50/ml
Humán koronavírus 229E 5 x 105 TCID50/ml Respiratory Syncitial Virus 8.89 x 104 TCID50/ml
Humán koronavírus NL63 1 x 106 TCID50/ml MERS-Coronavirus 1.17 x 104 TCID50/ml
Humán koronavírus HKU1 1 x 108 TCID50/ml Arcanobacterium 1 x 108 org/ml
Influenza A H1N1 3.16 x 105 TCID50/ml Candida albicans 1 x 108 org/ml
Influenza A H1N1 1 x 105 TCID50/ml Corynebacterium 1 x 108 org/ml
Neisseria subflava 1 x 108 org/ml Escherichia coli 1 x 108 org/ml
Pseudomonas aeruginosa 1 x 108 org/ml Moraxella catarrhalis 1 x 108 org/ml
Stahylococcus aureus subspaureus 1 x 108 org/ml Neisseria Lactamica 1 x 108 org/ml
Stahylococcus pneumoniae 1 x 108 org/ml Stahylococcus sp groupF 1 x 108 org/ml
Stahylococcus salivarius 1 x 108 org/ml

tábla: Keresztreakcióba lépő anyagok listája

MEGBÍZHATÓ EREDMÉNY OLVASHATÓ LE A TESZTRŐL 20 PERC ELTELTÉVEL? 
Nem. A teszteredményt 15 perccel a teszt elvégzése után le kell olvasni. Ne olvassa le az eredményt 
20 perc elteltével!

HOGYAN KELL ÉRTELMEZNI AZ EREDMÉNYT, AMENNYIBEN A KONTROLLCSÍK ÉS A TESZTCSÍK 
SZÍNE ÉS ERŐSSÉGE ELTÉR EGYMÁSTÓL? 
A teszten megjelenő csíkok színe és erőssége nem releváns a teszt leolvasása szempontjából. 
Bármilyen árnyalatú csík jelenik meg a T zónában, a teszteredményt pozitívként kell értelmezni. 
Kérjük, a teszt megfelelő értékeléséhez használja az EREDMÉNY ÉRTELMEZÉSE szekcióban olvasható 
leírást és képeket.

MILYEN PONTOSSÁGÚ A COVID-19 SALIVA SELF-TEST? 
A teszt kiemelkedően pontos. Az eredményriportok alapján a teszt relatív Érzékenysége 90,1% (95% 
CI: 82,5- 95,1%), és relatív Specifikussága 99,3% (95% CI: 97,7%-99,9%). A teszt pontossága 97,0% 
(95% CI: 94,9%-98,5%).

KORLÁTOZÁSOK

1. A tesztelési folyamat lépéseinek pontatlan követése nem megfelelő eredményt adhat.
2. A COVID-19 SALIVA SELF-TEST kizárólag önellenőrzésre alkalmas, in vitro diagnosztikai célra 

használható.
3. A teszttel kapott eredmény más, megerősítő laboratóriumi vizsgálatok eredményével együttesen 

kezelendő.
4. Ha a teszteredmény negatív vagy érvénytelen, és a tüntetek továbbra is fennállnak, valószínűleg a 

fertőzés olyan korai fázisában tart, amelyben a vírus még nem kimutatható. Javasolt újabb tesztet 
végezni 1-2 nap múlva, vagy kórházba menni a fertőzés kizárása érdekében.

5. A pozitív COVID-19 teszteredmény hátterében állhat más, nem-SARS-CoV-2 típusú 
koronavírustörzs is, vagy egyéb interferencia-faktorok jelenléte.
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A TESZTELÉS FOLYAMATA

A TESZT MEGKEZDÉSE ELŐTT: Ne helyezzen semmit a szájába a mintagyűjtés előtt legalább 10 
perccel, ideértve az ételt, italt, rágógumit és dohánytermékeket is. A tesztelés előtt 20 másodpercig 
alaposan mossa meg a kezét vízzel és szappannal. Ha víz és szappan nem elérhető, használjon lega-
lább 60%-os alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt.

1) A szükséges anyagot a következőképpen terítse ki: nyissa ki az alumíniumzacskót, csak a 
kazettát vegye ki, és dobja ki a nedvszívó zacskót. Helyezze a kazettát egy tiszta és vízszintes 
felületre. A legjobb eredményt akkor kapja, ha a vizsgálatot közvetlenül az alumínium tasak 
felnyitása után végzi el.

2) Helyezze a tölcsért a műanyagcsőre (A ábrA) s helyezze a gyűjtőeszközt a dobozon található 
lyukba. (b ábrA)

3) Köhögjön mélyen 3-5 alkalommal. Megjegyzés: viseljen maszkot vagy takarja el a száját és 
az orrát egy zsebkendővel köhögés közben, továbbá tartson megfelelő távolságot a többi 
embertől.

4) Köpje a nyálat a tölcséren keresztül a csőbe, amíg a folyadék buborékok nélkül el nem éri a 
csövön látható alsó jelölést (C,D ábrA). Ha nem sikerült elegendő mintát összegyűjteni, ismé-
telje meg a 3. pontban leírtakat.

5) Helyezze a tölcsért a csomagban található biosafety tasakba.
6) Nyissa fel az extrakciós pufferoldatot tartalmazó ampullát, és adja a teljes mennyiséget a 

műanyagcsőben összegyűjtött nyálmintához.(E ábrA)
7) Illessze a cső tetejére a cseppentőt (F ábrA). Óvatosan nyomja össze a csövet 10-15 alkalommal 

az oldat megfelelő összekeveréséhez (G ábrA)
8) Cseppentsen 2 cseppet az oldatból a tesztkazetta S jelű mélyedésébe, majd indítsa el az időzítőt 

(H ábrA) Ne mozgassa a tesztkazettát a tesztelés ideje alatt.
9) Várjon 15 percet, majd olvassa le az eredményt.
10) A teszt elvégzése után minden eszközt helyezzen a biosafety tasakban a háztartási hulladék-

gyűjtőbe. Ne használja fel újra az eszköz egyetlen darabját sem.
11) Alaposan mossa meg a kezét.

AZ EREDMÉNY ÉRTELMEZÉSE
15 PERC ELTELTÉVEL OLVASSA LE AZ EREDMÉNYT. 20 PERC ELTELTÉVEL AZ EREDMÉNY MÁR NEM LEOL- 
VASHATÓ.

Tájékoztassa egészségügyi szolgáltatóját a vizsgálat eredményéről, és gondosan kövesse a helyi 
COVID-19 irányelveket/követelményeket.

POZITÍV MIT KELL TENNEM?

C
T

C
T

SARS-CoV-2 antigének vannak jelen a mintában, amelyeket a 
teszt kimutatott.
A pozitív eredmény azt jelenti, hogy Önnek nagy 
valószínűséggel COVID-19 fertőzése van, ezt a gyanút PCR-
teszttel érdemes megerősíteni.
Azonnal különítse el önmagát a helyi hatósági szabályozásnak 
megfelelően, és értesítse a háziorvosát.
*MEGJEGYZÉS: A kontrollcsík és a tesztcsík színe és 
intenzitása a SARS-CoV-2 antigének koncentrációjának 
megfelelően eltérhetnek egymástól. Ennek 
következtében bármilyen árnyalatú T zónában megjelenő 
csík pozitív eredményként értelmezendő.

Két színes csík jelenik meg. Egy 
színes csíknak mindenképpen 
meg kell jelennie a C jelű 
kontroll-vonal zónában, míg 
egy másik színes csíknak meg 
kell jelennie a T jelű tesztvonal 
zónában.

NEGATÍV MIT KELL TENNEM?

C
T

A teszt nem mutatta ki SARS-CoV-2 antigén jelenlétét a 
mintában. Önnek valószínűleg nincs COVID-19 fertőzése. 
Ugyanakkor nem zárható ki, hogy a teszt hibásan ad negatív 
eredményt (fals negatív) egyes COVID-19-cel fertőzött emberek 
esetében. Amennyiben Ön fejfájás, migrén, láz, szaglás- és 
ízlelésvesztés tüneteit érzékeli, értesítse háziorvosát vagy 
a legközelebbi egészségügyi ellátóintézményt. Továbbá 
megismételheti a tesztet egy új készlettel.

Gyanú esetén ismételje meg a tesztelést 1-2 nappal később, 
mivel a koronavírus nem mutatható ki tökéletesen a fertőzés 
minden fázisában.

Még negatív teszteredménnyel is kiemelten fontos a 
távolságtartási és higiéniai szabályok betartása, utazás, 
rendezvényeken való részvétel stb. a helyi hatóságok előírásai 
szerint történhet.

Egy színes csík jelenik meg 
a C jelű kontrollzónában.
Nem jelenik meg csík a T jelű 
tesztzónában.

ÉRVÉNYTELEN MIT KELL TENNEM?

C
T

C
T

Nézze át a folyamatot és ismételje meg a tesztet egy új 
eszközzel, frissen vett mintából, vagy értesítse háziorvosát.
Leggyakrabban a nem elegendő mennyiségű minta vagy 
a helytelenül végzett tesztelési folyamat áll az érvénytelen 
teszteredmények hátterében.

A C jelű kontrollzónában nem 
jelenik meg csík.

• A teszt elvégzése előtt figyelmesen olvassa el a használati 
útmutatót.

• Közvetlenül a teszt elvégzése előtt nyissa ki a lezárt 
csomagolásokat (teszt, pufferoldat).

• Tartsa a tesztet gyermekektől távol.
• Ne használja fel a tesztet a szavatossági idő lejárta után, 

valamint sérült csomagolás esetén.
• Ne használja fel a tesztet, ha az alutasak megsérült.
• A tesztet egyszer használja fel. A készlet minden darabja 

egyszerhasználatos.
• A teszt kizárólag külső használatra készült.
• Használat előtt és után is alaposan mossa meg a kezét.
• In vitro diagnosztikai célú, önellenőrzésre alkalmas teszt 

egyszeri használatra.
• Ne egyen, igyon és dohányozzon abban a helyiségben, ahol a 

mintavétel és a teszt elvégzése zajlik.
• Használat után a készlet a háztartási hulladékgyűjtőbe 

helyezhető. A mintát és minden azzal érintkező eszközt 
potenciálisan fertőzőként kell kezelni. Tartsa a készletet 2°C 
és 30°C közötti hőmérsékleten. Ne fagyassza le.

• Amennyiben az előzetes eredmény pozitív, tájékoztassa 
háziorvosát és kövesse a helyi hatóságok COVID-19-re 
vonatkozó útmutatásait.

• Ne nyelje le a pufferoldatot. Kezelje a pufferoldatot óvatosan, 
ügyelve arra, hogy szemmel és bőrfelülettel ne érintkezzen. 
Amennyiben a pufferoldat szembe vagy bőrre kerül, azonnal 
öblítse ki alaposan folyóvízzel.

• Gyermekek és fiatalok felnőtt felügyelete mellett végezhetik 
el a tesztet.

FIGYELMEZTETÉSEK
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TARTALOM
✽ A csomagban található tesztek száma kiszerelésenként eltérhet. A cso-
magban található tesztek pontos száma megtalálható a külső csomagolás 
„Tartalom” feliratú szekciója alatt.

• ✽ a légmentesen zárt alumíniumtasak tartalma: 
- 1 COVID-19 ORAL FLUID ANTIGEN RAPID TEST 
tesztkazetta 
1 páramentesítő zacskó

A páramentesítő csomagot tilos használni. Felbontás 
nélkül helyezze a háztartási hulladékgyűjtőbe.

• ✽ Mintagyűjtő készlet műanyagcsővel, cseppentő 
feltéttel és tölcsérrel

• ✽ COVID-19 ORAL FLUID ANTIGEN RAPID TEST 
extrakciós pufferoldat.

• ✽ Biohazard hulladékgyűjtő tasak.

PRIMACOVID™  
• 1 Használati útmutató.

További szükséges, de a készletben nem biztosított 
eszköz: időmérésre alkalmas eszköz (pl. stopperóra, 
karóra)

JELZÉSEK

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Biológiai kockázat

In vitro használatra készült diagnosztikai eszköz Tartsa szárazon

Szavatossági idő (a hónap utolsó napja) Gyártó

Ne használja fel, ha a csomagolás sérült. Tételszám

Elegendő <n> számú teszthez Listaszám

Hőmérsékleti igények EC jelzés

Ne használja fel újra
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