
FÖRVARING OCH STABILITET
1. Förvara testkittet svalt och torrt (vid 2–30 °C). Kittet eller dess komponenter får inte 

frysas.
2. Använd inte testkittet efter det utgångsdatum som anges på ytterförpackningen.
3. Utför testet omedelbart efter att testkassetten tagits ur skyddsförpackningen.
4. Testkittet får inte förvaras i direkt solljus.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER  
1. Endast för in vitro-diagnostiskt bruk.
2. Läs instruktionerna innan du utför testet. Följ alla instruktioner för att få noggranna 

resultat.
3. Ät eller rök inte när du hanterar proverna.
4. Tvätta händerna noggrant före och efter testet.
5. Torka noggrant upp spill med lämpligt desinfektionsmedel.
6. Kassera alla prover, reaktionskit och potentiellt kontaminerade materiel (till exempel 

provpinne, provrör och testkassett) i medföljande påse.
7. Använd endast vätskan från den bu!ertflaska som finns i kittet. Om du använder 

andra vätskor leder det till felaktiga resultat.
8. Förvara testkittet utom räckhåll för barn.
9. För att förhindra kontaminering ska du bara röra vid sidorna på testkassetten och se 

till att änden på provpinnen bara vidrör näshålan och insidan av provröret.
10. Medföljande provpinne ska bara användas för provtagning i näsan (mellersta 

näsmusslan).
11. Varje enskild testkassett, provpinne, provrör, blått lock, bu!ertflaska och påse 

är för engångsbruk. Återanvänd inte enskilda komponenter. Provrörsstället kan 
återanvändas.

12. Doppa inte provpinnen i bu!ert eller annan vätska innan du för in provpinnen i näsan.
13. Medföljande bu!ertflaska innehåller < 0,1 % natriumazid som konserveringsmedel. 

Det kan vara giftigt vid förtäring. Om du får bu!ertlösning i ögonen ska du skölja 
minst 15 minuter under rinnande vatten. Om irritationen kvarstår ska du uppsöka 
läkare.

14. Om du har förvarat kittet i kylskåp ska det stå framme vid rumstemperatur (15 till 30 °C) i 
30 minuter före användning.

15. Använd inte testkittet om påsen är skadad eller om förseglingen är bruten.
16. Provet ska testas omedelbart efter provtagningen.

TESTETS BEGRÄNSNINGAR
1. Innehållet i detta kit ska användas för kvalitativ påvisning av antigen från SARS-

CoV-2 från näsprov taget med provpinne. Andra typer av prov kan leda till felaktiga 
resultat och får inte användas. Lunginfektioner som orsakas av andra mikroorganismer 
än coronaviruset SARS-CoV-2 påvisas inte med detta test.

2. Om du inte följer anvisningarna för testförfarandet och tolkningen av testresultatet 
kan det påverka testets prestanda negativt och/eller ge ogiltiga resultat.

3. En bekräftad diagnos ska endast ställas av hälso- och sjukvårdspersonal efter 
utvärdering av alla kliniska och laboratoriemässiga fynd.

4. Ett negativt testresultat kan uppstå om provet har tagits, extraherats eller 
transporterats felaktigt. Om symtomen kvarstår ska du upprepa testet efter 1–2 
dagar, eftersom coronaviruset kanske inte alltid kan påvisas i de mycket tidiga faserna 
av infektionen. Du uppmanas också att fortsätta följa de lokala riktlinjerna för självvald 
isolering och kontakta läkare.

5. Ett positivt testresultat utesluter inte samtidig infektion med andra patogener.
6. Avläsning av testresultatet tidigare än 15 minuter eller efter 20 minuter kan ge 

felaktigt resultat.
7. Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test är inte avsett att påvisa defekt (icke-

infektiöst) virus under de senare stadierna av virusutg jutelsen, vilket eventuellt kan 
påvisas med molekylära PCR-tester.

8. På grund av korsreaktivitet med höga koncentrationer av SARS-CoV kan ett falskt 
positivt resultat förekomma vid infektion med SARS-CoV. 

9. Vänta 4 timmar innan du upprepar testet efter ett ogiltigt resultat.

VANLIGA FRÅGOR

Vad gör det här testet?
Innehållet i detta kit ska användas för kvalitativ påvisning av antigen från SARS-CoV-2 från 
näsprov taget med provpinne. Andra typer av prov kan leda till felaktiga resultat och får inte 
användas. Lunginfektioner som orsakas av andra mikroorganismer än coronaviruset SARS-
CoV-2 påvisas inte med detta test.
Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test är inte avsett att påvisa virus i senare stadier av 
infektionen som eventuellt kan påvisas med molekylärt PCR-test.

Gör testet ont?
Provtagningen i näsan kan kännas lite obehagligt. Det är viktigt att följa de steg för 
provtagningen i näsan som anges i testförfarandet. Obehag kan uppstå om provpinnen förs 
längre in än det rekommenderade djupet. Om det gör ont ska du föra ut provpinnen en bit 
för att slutföra provtagningen.

Panbio™

SELF-TEST
COVID-19 Antigen

För användning med näsprov taget med provpinne

SVENSKA 

Vad betyder det om jag får ett ogiltigt resultat?
Det kan bero på felaktigt testförfarande. Vänta 4 timmar innan du upprepar testet.

Vad betyder det om jag får ett positivt resultat?
Ett positivt testresultat innebär att proteiner från viruset som orsakar COVID-19 har 
hittats i näsprovet. Det är troligt att du kommer att behöva isolera dig hemma för att 
förhindra spridningen av COVID-19. Ett positivt resultat utesluter inte samtidig infektion 
med andra patogener. Följ de lokala riktlinjerna för avstånd till andra människor för 
att begränsa spridningen av viruset och kontakta omedelbart din läkare eller de lokala 
hälsovårdsmyndigheterna.

Vad betyder det om jag får ett negativt resultat?
Ett negativt testresultat innebär att det är osannolikt att du har COVID-19 vid tidpunkten 
för testet. Testet påvisade inga antigener i näsprovet, men det är möjligt att testet har givit 
ett falskt negativt testresultat. Falska negativa testresultat kan orsakas av flera faktorer:
• Mängden antigen i provet kan minska under infektionens gång.
• Testet kan vara negativt innan du utvecklar symtom.
• Testet g jordes inte enligt instruktionerna.
• Provtagningen, extraktionen eller transporten utfördes inte korrekt.
Om symtomen kvarstår ska du upprepa testet efter 1–2 dagar, eftersom coronaviruset 
kanske inte alltid kan påvisas i de mycket tidiga faserna av infektionen. Du uppmanas också 
att fortsätta följa de lokala riktlinjerna för självvald isolering och kontakta läkare. 

Vänd
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TEKNISK SUPPORT

När är bästa tiden att avläsa resultatet?
Efter 15 minuter.

Vad finns det för eventuell nytta och eventuella risker med testet?
Eventuell nytta:
• Testet kan visa om du har en aktiv COVID-19-infektion.
• Tillsammans med annan information kan resultatet hjälpa din vårdgivare att fatta 

välgrundade beslut om din behandling.
• Genom att känna till din infektionsstatus och vidta lämpliga åtgärder för att hålla 

avstånd till andra kan du bidra till att begränsa spridningen av COVID-19.
Eventuella risker:
• Lite obehag under provtagningen i näsan.
• Falska testresultat kan förekomma. Om symtomen kvarstår ska du upprepa testet 

efter 1–2 dagar, eftersom coronaviruset inte alltid kan påvisas i de mycket tidiga 
infektionsfaserna. Du uppmanas också att fortsätta följa de lokala riktlinjerna för 
självvald isolering och kontakta läkare.

Vad är skillnaderna mellan ett molekylärt test, antigentest och antikroppstest av COVID-19?
Det finns tre huvudtyper av COVID-19-tester. Molekylära tester (även kallade PCR-tester) 
påvisar coronavirusets genetiska material. Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test är ett 
antigentest. Antigentester påvisar coronavirusproteiner. Antikroppstester påvisar antikroppar 
som produceras av kroppens immunsystem som svar på en tidigare COVID-19-infektion.
Antikroppstester kan inte användas för att diagnostisera en aktiv COVID-19-infektion.

Hur noggrant är Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test?
Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test har i kliniska utvärderingar, utförda av hälso- och 
sjukvårdspersonal, visat sig korrekt identifiera 99,8 % (403 av 404) av de SARS-CoV-
2-negativa proverna från näsa med ett konfidensintervall på 98,6 % till 100,0 % (känt 
som testspecificitet). Testet identifierade korrekt 98,1 % (102 av 104) av de SARS-CoV-
2-positiva proverna från näsa med ett konfidensintervall på 93,2 % till 99,8 % (känt som 
testsensitivitet).
I en klinisk utvärdering av 483 asymtomatiska patienter visade Panbio™ COVID-19 
Antigen Self-Test en sensitivitet på 93,8 % (konfidensintervall: 79,2 % till 99,2 %) för de 
SARS-CoV-2-positiva proverna vid lägre Ct (cykeltröskelvärden på " 30) vilket motsvarar 
högre viruskoncentrationer. I denna studie var specificiteten 100,0 % (433 av 433) med 
ett konfidensintervall på 99,2 % till 100,0 %. Alla prover bekräftades positiva och negativa 
genom ett RT-PCR-test godkänt av amerikanska FDA för användning vid nödsituationer.
I kliniska utvärderingar med 102 användare av självtest identifierade Panbio™ COVID-19 
Antigen Self-Test korrekt 100,0 % (81 av 81) av de SARS-CoV-2-negativa proverna med 
ett konfidensintervall på 95,5 % till 100,0 % samt 95,2 % (20 av 21) av de SARS-CoV-2-
positiva proverna med ett konfidensintervall på 76,2 % till 99,9 %. 
Alla prover bekräftades positiva och negativa genom ett Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test 
Device (Nasofaryngeal).

Vilka korsreaktioner kan förekomma?
Följande 45 korsreaktanter och 21 andra mikroorganismer hade ingen inverkan på prestandan 
för Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test:
Adenovirus typ 1, 5, 7 och 11, enterovirus (EV68), echovirus 2 och 11, enterovirus D68, 
humant herpesvirus (HSV) 1 och 2, parotitvirus Ag, influensavirus A (H1N1)-stammar (A/
Virginia/ATCC1/2009, A/WS/33 och A/California/08/2009/pdm09), influensavirus 
B-stam (B/Lee/40), parainfluensa typ 1, 2, 3 och 4A, respiratoriskt syncytialvirus (RSV) typ 
A och B, rhinovirus A16, HCoV-HKU1, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-229E,  
MERS-CoV-nukleoprotein, humant metapneumovirus (hMPV) 16 typ A1, adenovirus 
typ 2, 3 och 4, enterovirus C, influensavirus A (H3N2)-stam (A/Hong Kong/8/68), 
influensavirus A (H5N1), influensavirus B-stam (Victoria), rhinovirus 14 och 54, humant 
cytomegalovirus, norovirus, varicella-zoster-virus, mässlingvirus, EB-virus, influensavirus 
(H7N9), influensavirus B-stam (Yamagata), rotavirus, Staphylococcus saprophyticus, Neisseria 
sp. (Neisseria lactamica), Staphylococcus haemolyticus, Streptococcus salivarius, Hemophilus 
parahaemolyticus, Proteus vulgaris, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, Fusobacterium 
necrophorum, Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pyogenes, Mycoplasma pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, 
Legionella pneumophila, Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, Pneumocytis jirovecci, 
Poolad nässköljning från människa.
Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test korsreagerar med det humana SARS-coronavirusets 
nukleoprotein (SARS-CoV) i en koncentration på 25 ng/ml eller mer eftersom SARS-CoV 
har hög homologi med SARS-CoV-2.

Vilka störningar kan förekomma?
Följande 43 potentiellt störande substanser/faktorer påverkade inte prestandan för Panbio™ 
COVID-19 Antigen Self-Test:
mucin, hemoglobin, triglycerider, ikterisk (bilirubin), reumatoid faktor, antinukleär antikropp, 
gravid, guajfenesin, albuterol, efedrin, klorfeniramin, difenhydramin, ribavirin, oseltamivir, 
zanamivir, fenylefrinhydroklorid, oxymetazolinhydroklorid, amoxicillin, acetylsalicylsyra, 
ibuprofen, klortiazid, indapamid, glimepirid (sulfonylurea), akarbos, ivermektin, lopinavir, 
ritonavir, klorokinfosfat, natriumklorid med konserveringsmedel, beklometason, 
dexametason, flunisolid, triamcinolon, budesonid, mometason, flutikason, svavel, bensokain, 
mentol, mupirocin, tobramycin, biotin, HAMA.

SYMBOLFÖRTECKNING

Förvara vid 2–30 ˚C

Innehåller tillräckligt för <n> test

Förvaras torrt

Utsätt inte för direkt solljus

Återanvänd ej

Tillverkningssatsnummer

Steriliserad med strålning

In vitro-diagnostisk enhet

Se bruksanvisningen

Utgångsdatum

Tillverkningsdatum

Steriliserad med etylenoxid

Katalognummer

Tillverkare

Får inte omsteriliseras

Får inte användas om 
förpackningen är skadad

Var försiktig!

EO

AVSEDD ANVÄNDNING
Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test är en visuellt avläst immunanalys (snabbtest) in 
vitro (utanför kroppen) för engångsbruk med näsprov från människa taget med provpinne 
för kvalitativ påvisning av nukleokapsidproteinantigen (Ag) från SARS-CoV-2. Panbio™ 
COVID-19 Antigen Self-Test är avsett att användas manuellt av outbildade lekmän (självtest) 
i hemmiljö för att underlätta diagnostisering av aktiv SARS-CoV-2-infektion. Barn under 14 
år ska få hjälp av en vuxen.

SAMMANFATTNING
De nya coronavirusen tillhör β-släktet. COVID-19 är en akut infektionssjukdom i 
luftvägarna. Människor är i allmänhet mottagliga. För närvarande är den främsta källan till 
infektion de patienter som smittats av det nya coronaviruset. Men även infekterade personer 
som inte har några symtom kan utgöra smittkälla. Baserat på aktuella epidemiologiska 
undersökningar är inkubationstiden 1 till 14 dagar, oftast 3 till 7 dagar. Huvudsymtom är feber, 
trötthet och torrhosta. Ibland förekommer nästäppa, rinnsnuva, halsont, muskelvärk och 
diarré. 
TESTETS PRINCIP
Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test är ett test med lateral flödesteknik som påvisar 
nukleokapsidproteinantigen från coronaviruset SARS-CoV-2 i prov från området vid 
mellersta näsmusslan i näsan. Testet innehåller en testkassett, en flaska med bu!ertlösning, 
ett extraktionsrör med propp och en provpinne för provtagning i näsan. 
Vid användning tillsätter du bu!ertlösningen till extraktionsröret. Därefter tar du ett 
prov från näsan med den provpinne som finns i kittet. Efter att provet tagits flyttar du 
provpinnen till extraktionsröret för att extrahera coronavirusproteinerna. Därefter tillsätter 
du 5 droppar av det extraherade provet till den runda brunnen på testkassetten. En linje i 
kontrollinjeområdet (C) i avläsningsfönstret blir bara synlig om testet har gjorts korrekt. En 
linje i testlinjeområdet (T) i avläsningsfönstret blir bara synlig om coronavirusproteiner påvisas. 
Om bara en kontrollinje (C) finns, utan någon synlig testlinje (T), tyder det på frånvaro av 
coronavirusproteiner.
De aktiva substanserna i testkassetten är antikroppar som är specifika för 
nukleokapsidproteinantigenet mot SARS-CoV-2.

INNEHÅLL

KITSTORLEK INNEHÅLL

1 test 1 bruksanvisning, 1 testkassett, 1 provrör, 1 blått lock,  
1 bu!ertflaska, 1 provpinne, 1 påse, 1 provrörsställ

4 tester 1 bruksanvisning, 4 testkassetter, 4 provrör, 4 blå lock,  
4 bu!ertflaskor, 4 provpinnar, 4 påsar, 1 provrörsställ

10 tester 1 bruksanvisning, 10 testkassetter, 10 provrör, 10 blå lock,  
10 bu!ertflaskor, 10 provpinnar, 10 påsar, 1 provrörsställ

20 tester 1 bruksanvisning, 20 testkassetter, 20 provrör, 20 blå lock,  
20 bu!ertflaskor, 20 provpinnar, 20 påsar, 2 provrörsställ

Materiel som behövs men som inte medföljer
• Tidtagningsenhet
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Tillverkare av näsprov som tas med provpinne
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Tvätta eller desinficera 
händerna.  
Se till att händerna är torra 
innan du börjar.

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder kittet Panbio™ 
COVID-19 Antigen Self-Test för att få noggranna resultat. 
Barn under 14 ska få hjälp av en vuxen.
Följande instruktioner utgör testförfarandet för att utföra ett 
enskilt test. Kitten med 4 tester, 10 tester och 20 tester innehåller 
komponenter för att utföra flera tester. Om fler än en person ska 
testas ska du skilja testkomponenterna åt för att undvika förvirring.

1. Kontrollera utgångsdatumet på förpackningen. Använd inte kittet 
om utgångsdatumet har passerat.

15. Lägg testkassetten platt på bordet.

Läs av resultatet efter 15 minuter.

Läs inte av resultatet tidigare än 15 
minuter eller senare än 20 minuter.

9. För in provpinnen i provröret.

Snurra pinnen i vätskan 5 eller 
fler gånger medan du trycker 
den mot väggen på provröret.

Kläm spetsen på provpinnen 
genom provröret för att 
avlägsna eventuell återstående 
vätska.

10. Håll provröret stadigt 
med ena handen. Lyft upp 
provpinnen och lokalisera 
brytlinjen.

Bryt av provpinnen vid 
brytlinjen.

Låt provpinnen ligga kvar i 
provröret och släng pinndelen.

7. Ta prov i båda näsborrarna.
För in provpinnens mjuka 
ände rakt in i näsborren tills 
du känner ett motstånd (ca 
2 cm).
Rotera provpinnen långsamt 
och gnugga den försiktigt 
längs insidan av näsgången 
minst 5 gånger.
Ta ur provpinnen från 
näsborren.

8. Använd samma provpinne och 
upprepa steg 7 i den andra 
näsborren.

2 cm

4. Kläm ut vätskan från 
bu!ertflaskan in i provröret. 
Du måste klämma minst två 
gånger. 

rotera minst   
5 gånger 
i varje näsborre

11. Sätt fast det blå locket längst 
upp på provröret. 
Sätt tillbaka provröret i 
provrörsstället innan du 
fortsätter till nästa steg.

6. Öppna provpinnens 
skyddsförpackning i 
pinnänden. 
 
Ta ut provpinnen.

snurra 
minst  
5 gånger

14. Kläm ut 5 droppar vätska från 
provröret ner i brunnen på 
testkassetten.

Sätt tillbaka den vita proppen 
på provröret och vänta 15 
minuter.

5 droppar

3. Håll bu!ertflaskan upprätt, 
vrid och dra i fliken för att 
öppna flaskan.

kläm

17. Förslut påsen 
ordentligt.

18: SEAL BAG

18. Kasta påsen i en 
avfallsbehållare.

13. Kontrollera om det finns 
bubblor i vätskan. Vänta tills 
eventuella bubblor försvinner 
eftersom de kan leda till 
felaktiga resultat.

Håll provröret upprätt med 
den vita proppen riktad nedåt.

Avlägsna den vita proppen.

5. Ställ provröret i 
provrörsstället innan du 
fortsätter till nästa steg.

16. Lägg provpinnen, 
provröret och 
testkassetten i 
påsen.

Titta på avläsningsfönstret och leta efter en enda linje i fönstret.
Negativt resultat: Om du ser att endast kontrollinjen (C) finns 
betyder det att COVID-19 inte påvisats.

12. Avlägsna testkassetten från 
skyddsförpackningen och 
placera den på en väl upplyst, 
plan yta.

Om symtomen kvarstår ska du upprepa testet efter 1–2 dagar, 
eftersom coronaviruset kanske inte alltid kan påvisas i de mycket 
tidiga faserna av infektionen. Du uppmanas också att fortsätta 
följa de lokala riktlinjerna för självvald isolering och kontakta 
läkare.

klick!

Titta på avläsningsfönstret och leta noga efter två linjer.
Positivt resultat: Om du ser två linjer, kontrollinjen (C) och 
testlinjen (T), betyder det att COVID-19 påvisats.

Om det är positivt ska du omedelbart kontakta läkaren eller den 
lokala hälsovårdsmyndigheten och följa de lokala riktlinjerna för 
självvald isolering.

+

2. Säkerställ att kittet är vid rumstemperatur i minst 30 minuter före 
användning.
Öppna kartongen och ta bort 1 av var och en av komponenterna 
som visas nedan för att utföra ett enskilt test.
Öppna inte de enskilda komponenterna förrän du instrueras att 
göra det.

Detta är ett exempel på ett negativt test:

A B C

Titta på avläsningsfönstret. Om INGEN kontrollinje (C) finns 
fungerade inte testet och anses vara ogiltigt.
Det kan bero på felaktigt testförfarande och testet ska upprepas.

Detta är exempel på ogiltiga tester:

Titta noga! Om en testlinje (T) 
finns, oavsett hur svag den är, är 
det ett positivt resultat.

Detta är exempel på positiva tester:

VÄNTA 15 MINUTER

LÄS AV EFTER 15–20 MINUTER
15
min

1 testkassett 1 provrör 1 blått lock

provställ med 4 hål eller 1 hål 
(beroende på kittets storlek)

1 provpinne

1 bu!ertflaska

1 provrörsställ

1 påse

 ELLER

Obs! Om provröret täpps till ska du knacka försiktigt på 
provrörets botten så att tilltäppningen släpper.

Obs! En kontrollinje (C) kan framträda i avläsningsfönstret 
inom några minuter, men det kan ta upp till 15 minuter innan en 
testlinje (T) framträder.

Obs! Efter 20 minuter kan resultatet bli felaktigt.

brytlinje

fyllnadslinje

Obs! Var noga med att inte spilla innehållet i provröret.

Obs! Kontrollera vätskenivån. 
Vätskan ska vara vid eller 
strax ovanför fyllnadslinjen 
på sidan av provröret.

Obs! En tidtagningsanordning (klocka, timer osv.) behövs, men 
tillhandahålls inte.

0,4 ml

brunn

Flytta inte på testkassetten förrän testet är klart.!

Rör inte vid testkassetten under denna period.!

Håll fingrarna borta från änden på provpinnen.!

Kontrollera: Har du tagit prov i BÅDA näsborrarna?STOPP

POSITIVT RESULTATFÖRBERED DIG FÖR TESTETA.

TA NÄSPROVETB. UTFÖR TESTETC.

NEGATIVT RESULTAT

OGILTIGT RESULTAT (testet fungerade inte)

KASSERA TESTKITTETE.

INNAN DU BÖRJAR

LÄS AV TESTRESULTATETD.
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