
Bu kılavuz SARS-CoV-2 Hızlı Antijen 
Testini kullanmanıza yardımcı olacaktır.
Bu testi kullanmadan önce, mutlaka 
hastalar için kullanma talimatını okuyun.

Uyarı!

• Testi yapmadan önce ellerinizi su ve sabunla 
yıkayın veya el dezenfektanı kullanın.

• Çubuğun ucunu temiz tutun. Çubuğun 
ucuna dokunmaktan kaçının ve 
kullanmadan önce herhangi bir yüzeye 
temas etmediğinden emin olun.

• Numune almak için „Miraclean Technology“ 
üreticisinin test kiti ile birlikte verilen 
numune alma çubuklarını kullandığınızdan 
emin olun (doğru: P/N 93050; 
kullanılmayacak olan: P/N 96000).

Önemli koruyucu  
bilgiler

Test kitinin bileşenleri

SARS-CoV-2  
Hızlı Antijen Testi
Hastalar için Kısa Kılavuz

Test şeridi
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SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test 

Ambalaj torbası ve kurutucu Steril numune alma çubuğu  
(marka: Miraclean, P/N 93050)

Testi uygulamak için hazır bulundurmanız 
gereken bileşenler:

• Test şeritleri (tek tek kurutuculu bir 
ambalaj torbasında paketlenmiştir)

• Ekstraksiyon tamponlu tüp 

• Dispenser kapak

• Steril numune alma çubuğu  
(marka: Miraclean)

Ek olarak neye ihtiyacınız var:

• Kronometre

Ekstraksiyon tamponlu ve dispenser kapaklı tüp

1  Testin hazırlanması

1. SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi için hasta 
kullanma talimatını dikkatlice okuyun. 
 

2.  Ambalaj torbasının arkasında son kullanma 
tarihini   kontrol edin. Son kullanma tarihi 
aşıldığında testi kullanmayın.
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3. Ambalaj torbasını yırtma çizgisinden açın ve 
test şeridini ve kurutucu torbasını çıkarın.

4. Test şeridinin sağlam olduğundan ve 
kurutucunun durum göstergesinin sarı  
(= kullanıma uygun) olduğundan emin olun. 

Sorunuz mu var?
Sık sorulan sorulara hızlı yanıtları  
www.roche.de/ag‑patienten adresinde 
bulabilir veya eczacınıza sorabilirsiniz.  
Veya 08002324820 numaralı telefondan 
Müşteri Hizmetleri Merkezimizi  
(Pazartesiden Cumaya 08:00‑18:00) arayın.

1. Testi yapmadan önce ellerinizi su ve sabunla 
yıkayın veya el dezenfektanı kullanın. 

2. Numune alma çubuğunu ambalajdan 
çıkarın. Numune alma çubuğunun „pamuklu 
kısmına“ değil, sadece çubuk kısmına 
dokunduğunuzdan emin olun. 

3. Başınızı hafifçe geriye doğru eğin. 

2  Burundan numune alma çubuğunu alın ve hazırlayın

4. „Pamuklu ucu“ burun deliklerinizden birinin 
içine sokun. Bir direnç hissedene kadar 
çubuğu yavaşça (damağa paralel şekilde ‑ 
boğaza doğru değil) yaklaşık 2 cm ileriye 
itin. Herhangi bir baskı uygulamayın. 

5. Pamuklu çubuğu burnun iç kısımlarına 4 kez 
(toplamda yaklaşık 15 saniye) çevirerek 
sürtün ve ardından burundan çıkarın. 

6. Aynı çubukla 4. ve 5. işlemleri diğer burun 
deliğinde de tekrarlayın. 
Bilgi: Her iki burun deliğinden numuneler, 
aynı numune alma çubuğuyla alınmalıdır.

Sol burun deliği Sağ burun deliği

4x 4x



3  Testin uygulanmasi
1. Test şeridini düz bir yüzeye yerleştirin. 

2. Tüpü, (dikdörtgen sonuç penceresinin değil) 
yuvarlak işaretli alanın üzerinde dikey şekilde 
tutun. 

3. Alan üstüne tam 4 damla damlatın. Gerekirse, 
tüpü hafifçe bastırın.  
Bilgi: Yanlışlıkla 5 damla damlatsanız da 
teste devam edebilirsiniz.

4 damla

1. Kontrol çizgisi (C) görünmüyorsa, sonuç  
geçersiz kabul edilmelidir. 
Test düzgün çalışmıyor olabilir, yeni bir test 
kiti ile yeniden test yapmanız gerekir. 
 
Yakından bakın: Kontrol çizgisi zayıf olsa  
bile, test geçerli kabul edilmelidir. Testi  
doğru uygulamamış olabilirsiniz. Kullanım 
talimatlarını dikkatlice okuyun ve testi 
tekrarlayın. Test sonuçları hala geçersizse, 
lütfen doktorunuza veya bir COVID‑19 test 
merkezine başvurun.

4  Sonuçların yorumlanması

Pozitif test sonucu Negatif test sonucuGeçersiz test sonucu

Kontrol çizgisi

Test çizgisi

2. Bir kontrol çizgisi (C) ile birlikte bir test  
çizgisinin (T) var olması sonucun pozitif 
olduğunu gösterir. 
 
Yakından bakın: Test çizgisi zayıf olsa bile, 
test pozitif olarak değerlendirilmelidir. 
 
Test sonucunun pozitif olması durumunda, 
COVID‑19 hastası olabilirsiniz. Lütfen derhal 
doktorunuza/aile hekiminize veya sağlık 
müdürlüğüne başvurun ve kendinizi izole  
etmek için yerel yönergeleri izleyin. Gerekirse, 
doktorunuz PCR ile bir onay testi yaptırmanızı 
isteyecektir.

3. Bir kontrol çizgisi (C) varken (ne kadar  
zayıf olursa olsun), test çizgisinin (T) 
bulunmaması sonucun negatif olduğu 
anlamına gelir. 
Büyük ihtimalle COVID‑19 hastası değilsiniz. 
 
Sonuç olumsuz olsa bile tüm korunma  
ve hijyen önlemlerine uyulmaya devam  
edilmelidir. Şüphe durumunda (yani kalıcı 
semptom larınız varsa veya semptomlarınız 
daha şiddetli hale gelirse), koronavirüs,  
enfeksiyonun tüm aşamalarında doğru bir 
şekilde tespit edilemediğinden testin  
1 – 2 gün sonra tekrarlanması önerilir.  
Belirsizlik durumunda lütfen doktorunuza/
aile hekiminize başvurun.

09
46

17
52

00
1 

a
 0

42
1 

TR

Doküman sürümü: ilk sürüm | Revizyon tarihi: Nisan  2021 | © 2021. Tüm hakları saklıdır.

Numune alma çubuğunu ekstraksiyon 
tamponu olan bir tüpe yerleştirin. Tüpü alt 
kısmından sıkın ve numune alma çubuğunu 
10�dan fazla kez ileri geri döndürün. 

Tüm sıvıyı çubuktan çıkartmak için 
çubuğu çıkarırken tüpün kenarlarını 
sıkmaya devam edin. 

UYARI! Tüp sıkıştırılmazsa, çubuk 
üzerinde kalan fazla miktarda tampon 
hatalı sonuçlara yol açabilir.

> 10x

7. Tüpü dispenser kapağı ile sıkıca kapatın.  
 3 Testin uygulanmasi ile devam edin.  

15 – 30 dak

4. Kronometreyi başlatın ve 15 ila 30 dakika 
sonra test sonucunu okuyun.  
UYARI! Test sonucu 30 dakikadan daha 
uzun bir süre sonra okunduğunda, sonuç 
yanlış olabilir.


