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OnSite Covid 19 IgG og IgM
hurtigguide
Det gjøres oppmerksom på at dette er en hurtigguide for utførelse av
testen. Når testen tas i bruk første gang henvises det til å lese hele
pakkevedlegget.
Prøvemateriale: Serum, Plasma, Fullblod ( fingerstikk, EDTA rør eller Citrat rør) Se pakkevedlegg for prøvetakingsprosedyre.
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Sørg for at prøvemateriale
og alle test komponenter
har romtemperatur.
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Umiddelbart tilfør 2
dråper (~70-100 µL)
deteksjons buffer til S
brønnen av test kassetten
Sørg for at det ikke er noen
bobler.

Når du er klar til testing
åpnes test pakken med
kassetten og plasser den
på ren og flat overflate.
Merk kasetten med
pasientens ID nr.
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Markering
linje 1

Markering
linje 2

Serum/
Plasma

Fullblod

Fyll kapillæret med riktig
prøvevolum etter valgte
prøvemateriale. SE
MARKERINGS LINJE.

Sett på stoppe klokke
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Les av resultatet etter
10-15 minutter Positivt
resultat kan bli synlig
så tidlig som 1 minutt.

Hold pipetten vertikalt og
drypp en 1 dråpe (~10 µL) med
serum, plasma eller fullblod
(~20 µL) til prøve brønn på
test kassetten. Sørg for at det
ikke er bobler

Negativt resultat må
bli bekreftet etter 15
minutter.

Man kan benytte en fast pipette om man heller ønsker det istedet
for kapillærene. Trenger da pipette med riktig volum (10ul ved
serum) eller 20 ul (ved fullblod).
TOLKNING AV RESULTAT:

POSITIVT RESULTAT: Dersom det i
tillegg til en synlig C linje enten G eller
M linje utvikles farge,eller at både G og
M linje utvikler farge indikerer testen
SARS-CoV-2 IgG og/eller IgM
antistoffer detektert.

NEGATIVT RESULTAT: Dersom bare C linjen er synlig
og ingen synlig farge i både M pg G linjen.Indikerer det
ingen SARS-CoV-2 IgG eller IgM antistoffer detektert.
Resultatet er negativt.

Resultatet er positivt.

DERSOM INGEN C LINJE VISES ER TESTEN UGYLDIG
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