
 איסוף הדגימה וביצוע הבדיקה:
1. יש לקנח את האף  פעם אחת בעזרת 
נייר טישו. יש להכניס את המטוש עם  תכולת הערכה:

הפד הרך קדימה לתוך הנחיר השמאלי. 
יש להחליק את המטוש לאט כ-2 ס"מ 
ולסובב את המטוש 4 פעמים )במשך 

כ-15 שניות( על רירית דופן האף לפני 
הוצאתו מהנחיר.

יש לחזור על השלבים בנחיר הימני, 
בשימוש באותו המטוש.

2. יש להכניס את המטוש למבחנה עד 
שהפד הרך נמצא בתוך הנוזל. יש ללחוץ 

על המבחנה מלמטה, להחזיק אותה 
היטב ולערבב את המטוש יותר מ-10 

פעמים על מנת להעביר את החומר 
הביולוגי מהמטוש לנוזל.

 3. יש להסיר את המטוש תוך כדי לחיצה
על דפנות המבחנה. 

יש להשליך את המטוש ולסגור את 
המבחנה היטב עם מכסה זרבובית.  

4. יש לטפטף 4 טיפות לתוך באר הדגימה 
העגול. יש לכוון את שעון העצר ולקרוא את 
תוצאות הבדיקה אחרי 15 ועד 30 דקות. 

 אזהרה: תוצאות בדיקה שנקראות 

SARS-Cov-2 הוראות שימוש לבדיקת קורונה ביתית לזיהוי אנטיגן
Roche Diagnostics תוצרת חברת SARS-Cov-2 בדיקת קורונה ביתית לזיהוי אנטיגן

לפני 15 דקות או אחרי 30 דקות 
עלולות להיות שגויות.  

2-30°C  :טמפרטורת אחסון

)x1( נרתיק 1 המכיל קסטת בדיקה ושקית סופחת לחות

חומרים נדרשים  )x1( מטוש סטרילי מבחנת בופר 
אך לא מסופקים: ומכסה זרבובית

•  שעון עצר

•  נייר טישו

הכנה לקראת הבדיקה: 
יש לעקוב היטב אחר ההוראות, בנוסף חשוב לעבור על   .1

ההוראות המפורטות המסופקות עם הערכה.
יש לשטוף את הידיים בסבון ומים או להשתמש   .2

במחטא ידיים לפני ביצוע הבדיקה.
יש לבדוק את תאריך התפוגה בגב שקיק האלומיניום.   .3

אין להשתמש אם תאריך התפוגה חלף.
יש לוודא שערכת הבדיקה שלמה ושאין חרוזים ירוקים  . 4

בשקית סופחת הלחות. 

15 שניות

4 טיפות

 פענוח התוצאות:
חיובי

אם קו הבדיקה )T( נראה ביחד עם קו 
הבקרה )C( התוצאה מוגדרת כחיובית. 

שלילי
 )T( נראה וקו הבדיקה )C( אם קו הבקרה
בלתי נראה, התוצאה מוגדרת כשלילית. 

תוצאה לא תקינה
אם לא ניתן לראות את קו הבקרה )C( , גם 
אם קו הבדיקה )T( נראה, התוצאה מוגדרת 

כלא תקינה. 

לסרטון הדרכה 15-30 דק'
סרקו את הקוד 


