
COVID ANTIGENTEST FOR PERSONLIG OG PROFESJONELT BRUK

Ett-trinns in-vitro test basert på immunokromatografi. Testen er utviklet for rask kvalitativ 
bestemmelse av SARS-Cov-2 virusantigen i prøver tatt i nesebor (nese foran) på personer med 
mistanke om COVID-19 i løpet av de første syv dagene etter symptomdebut. SARS-CoV-2-anti-
gen-hurtigprøve skal ikke brukes som eneste grunnlag for diagnostisering eller ekskludering av 
en SARS-CoV-2-infeksjon. Barn under 14 år bør assisteres av en voksen.

Det nylige oppdagede koronaviruset er et ß-koronavirus. COVID-19 er en smittsom og akutt 
luftveissykdom. Folk er generelt mottakelige. Pasienter smittet med det nye koronaviruset er 
den største infeksjonskilden, der selv personer uten symptomer kan være en kilde til infeks-
jon. Nåværende epidemiologiske studier indikerer en inkubasjonsperiode på 1–14 dager, men 
hovedsakelig 3–7 dager. De viktigste symptomene inkluderer feber, tretthet, tap av luktesans 
og / eller smak og tørr hoste. I noen tilfeller er det også rapportert om symptomer som tetthet i 
nese, rennende nese, ondt i halsen, muskelsmerter og diaré.
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• CE godkjent produkt for selvtesting

• Norsk tekst og brukeranvisning

• Høy grad av brukervennlighet

• Avdekker og reduserer smitte

• Raskt svartid: 15-20 minutter

• Muliggjør testing i større skala 

PRODUKTDATABLAD
BOSON SARS-COV-2 ANTIGEN HURTIGTEST  

SARS-CoV-2-antigen-hurtigprøve har blitt sammenlignet i en studie med en laboratorie-
bekreftet klinisk diagnose av SARS-CoV-2-infeksjon. I studien ble 156 prøver testet med 
resultatene i henhold til tabellen nedenfor.

INKLUDERT I PAKKEN:

Testpatron for SARS-COv-2 antigen
Steril vattpinne
Prøverør
Buffer
Prøverørholder
Bruksanvisning

Sensitivitet 96,77 %

Spesifisitet 99,20 %

Nøyaktighet 98,72 %

Over 100 år med pasienten i fokus

MEDIQ NORGE AS  
Brynsveien 14, N-0667 Oslo | Postboks 6608, N-0607 Etterstad 
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no


