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Resultat av valideringsstudie.

INSTRUKTIONER

ZIPPÅSE INNE2 ST LANSETTER
ZIPPÅSE INNEHÅLLANDE PROVRÖR
HÅLLANDE PLÅSTER,
MED UPPSAMLINGSRÖR
BOMULLSTORK &
RENGÖRINGSSERVETT

DATUMSEDEL
& ANALYSKOD

Sensitivitet: 94,4 %
Specificitet: 99,6 %
Säkerhet: 99,4 %

Hej! Det här är Dynamic Codes självtest för antikroppar mot coronaviruset SARS-CoV-2. Detta test innehåller
ett provtagningskit för att ta kapillärblodprov genom ett stick i fingret.

Test med självprovtagning
INTRODUKTION

ABSORBENTPÅSE

COVID-19

Ta gärna hjälp av någon om du känner dig osäker på att ta provet själv. Se då till att den som hjälper dig skyddar
sig med hjälp av skyddshandskar från eventuell blodsmitta. Testet ska inte utföras på barn under 1 år.

ANTIKROPPSTEST

Om du har haft eller har symptom som beskrivs för covid-19, bör du vänta minst 2 veckor efter tillfrisknande
innan du gör testet, annars finns risk att antikropparna ännu inte uppträtt.
När du tagit provet ska du skicka tillbaka det samma dag eller senast dagen efter. Undvik att ta provet dag
före helg eller helgdag. Vid minusgrader rekommenderar vi att lämna in provet till närmaste postombud
istället för att lägga det på brevlådan.
Om provtagningsmaterialet är skadat ska det ej användas. Kontakta då oss för ett nytt test.

1. LÄS IGENOM
INSTRUKTIONERNA

2. FYLL I DATUM &
SPARA ANALYSKODEN

3. FÖRBERED FÖR BLODPROV

Börja med att tvätta och torka händerna
noga. Läs igenom hela instruktionen
innan du påbörjar testet, så att du inte
missar något viktigt.

a) Du behöver analyskoden, som sitter
ihop med datumsedeln, för att kunna
hämta ditt provsvar. Riv av och spara
analyskoden på ett bra ställe.

a) För att få till ett bra blodflöde
rekommenderar vi att du tar provet
när du är varm om händerna. Du kan
värma händerna i varmt vatten och
hålla dem under brösthöjd för bättre
blodflöde.

FÖRBEREDELSER

b) Fyll i provtagningsdatum på
datumsedeln och lägg åt sidan.

b) Ta fram provröret (spara zippåsen)
och kontrollera att uppsamlingsröret
sticker upp minst 1 cm över locket.
Om det inte gör det, ta bort locket och
sätt uppsamlingsröret mot en ren yta
och tryck sedan upp det.

4. FÖRBERED LANSETTEN

5. FÖRBERED PROVTAGNINGSFINGRET

a) Förbered lansetten genom att vrida
toppen tills den lossnar. Det är viktigt att
inte dra loss toppen utan att först vrida,
annars kan lansetten bli obrukbar.

a) Rengör lång- eller ringfingret på din
icke dominerande hand genom att
tvätta med rengöringsservetten och låt
lufttorka i minst 30 sekunder. Sticket
ska inte göras i mitten av fingertoppen,
utan lite på sidan så som bilden visar.

b) När toppen är borttagen syns en
vit del längst ut som aktiverar nålen.
Eftersom den endast kan användas
en gång är det viktigt att inte aktivera
nålen innan sticket i fingret ska utföras.

b) För extra stöd, lägg handen mot
en bordsyta. Tryck hårt med tummen
strax under stickområdet på det finger
där du ska ta provet. Blodet samlas i
fingertoppen som får en mörkare färg.
Håll kvar trycket tills du utfört sticket.
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ANTIKROPPSTEST

6. STICK HÅL MED
LANSETTEN

7. TORKA BORT
FÖRSTA DROPPEN

8. FYLL UPPSAMLINGSRÖRET

9. SAMLA UPP
BLODET

Håll lansetten stadigt mot sidan av
fingertoppen och tryck tills du hör ett
klick. Släpp trycket med tummen så att
blodet kan rinna till. Kasta lansetten i
ditt vanliga brännbara avfall.

Viktigt! Tryck fram en droppe och
torka bort den med en bomullstork.

a) Tryck längs med hela fingret från
handen mot fingertoppen för att få
fram stora bloddroppar.

a) Håll provröret upprätt och låt blodet
rinna ner i behållaren. Du kan knacka
lite försiktigt med röret mot ett bord
om det rinner långsamt.

PROVTAGNING

b) Sätt uppsamlingsröret mot droppen
för att samla upp den. Luta provröret
lite för att undvika luftbubblor. Tryck
sedan fram en ny droppe. Upprepa
det tills uppsamlingsröret är helt fyllt
med blod.

10. FÖRSEGLA PROVET
a) Vrid och ta bort locket med
uppsamlingsröret. Kasta båda.

b) Ta bort locket som sitter i botten
på provröret och ”klicka” på den på
toppen för att försegla provröret.

b) Samla blod upp till den markerade
100-linjen.
c) Om du inte lyckas samla upp blodet
med uppsamlingsröret: Tag av locket
och samla blodet direkt ner i provröret.

11. BLANDA
PROVRÖRET

12. MÄRK PROVRÖRET
MED ETIKETTEN

Vänd provröret upp-och-ned 5
gånger, se till att blodet följer med
i vändningarna så att det blandas
ordentligt för att undvika koagulering.

a) Märk provröret med etiketten som
sitter på datumsedeln. Det är mycket
viktigt att du placerar etiketten
vertikalt på röret som bilden visar.

RETUR OCH SVAR

b) Lägg tillbaka datumsedeln i
kartongen.

13. PACKA PROVET
a) Stoppa provröret i absorbentpåsen.
b) Lägg absorbentpåsen med
provröret i zippåsen som provröret
kom i och förslut.

c) Lägg zippåsen med provet
i kartongen.
Kontrollera följande:





Har du sparat analyskoden?
Har du fyllt i datumsedeln och
lagt den i kartongen?
Har du märkt provröret?

14. RETURNERA
PROVET

15. HÄMTA SVAR

a) Fäll in lockets flikar, stäng igen
och lås kartongen.

Du hämtar ditt svar genom att ange
din analyskod på dynamiccode.com.

b) Returnera den frankerade
kartongen genom att posta den i
en vanlig brevlåda.

Svaret är klart senast 2 vardagar efter
att provet inkommit till vårt labb.

Vid minusgrader:
Lämna ditt prov till ett postombud.
Det kostar inget extra. Du hittar ditt
närmaste postombud på:
www.postnord.se/vara-verktyg/
sok-brevlada-eller-servicestalle.

Vill du ha en notis när ditt svar är klart
till din mobiltelefon, hittar du mer
information om det vid analyskoden.

