
A lépésről lépésre

útmutató a COVID-19-hez

önellenőrzés

A teszt megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

Ez az útmutató elmagyarázza, hogyan tesztelje magát vagy más személyt koronavírus (COVID-19) szempontjából, és 

az eredményeket jelentse az NHS-nek.

További segítség a következő címen: www.gov.uk/covid19-self-test-help beleértve 

bemutató videókat és alternatív nyelvű utasításokat.

http://www.gov.uk/covid19-self-test-help


Erről a tesztről

Sok koronavírusban (COVID-19) szenvedő embernek enyhe, vagy akár nincsenek 

tünetei, de a vírust továbbra is átterjesztheti. Rendszeres önellenőrzéssel lassíthatjuk 

a terjedést, és megvédhetjük családunk és közösségünk legkiszolgáltatottabbjait.

Az Egészségügyi és Szociális Gondozási Osztály (DHSC) COVID-19 öntesztje (gyors antigénteszt) egy 

tamponteszt a fertőző koronavírus (COVID-19) ellenőrzésére.

A tesztelés gyakorisága a körülményeitől és a jelenlegi nemzeti vagy 

helyi irányelvektől függően változhat.
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Ez a teszt a következő emberek számára alkalmas:

18 év feletti felnőttek Önteszt és jelentés, szükség esetén segítséggel.

12 - 17 éves serdülők Önteszt és jelentés felnőtt felügyelettel. A felnőtt szükség 

szerint elvégezheti a tesztet.

12 év alatti gyermekek A 12 évesnél fiatalabb gyermekeket felnőtteknek kell 

megvizsgálniuk. Ne végezze el ezt a tesztet, ha nem érzi 

magabiztosan a gyermek tesztelését. Ne folytassa a tesztet, ha a 

gyermek fájdalmat érez.

A gyermek tesztelésével kapcsolatos tippeket lásd a 11. oldalon.

Koronavírus (COVID-19) útmutatás és segítség

Ha koronavírus (COVID-19) tünetei vannak, vagy megkoronázódott a koronavírus 

(COVID-19), kérjük, olvassa el az NHS online útmutatóját:

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19

Ha koronavírus (COVID-19) tünetei vannak, és állapota rosszabbodik, vagy 7 nap 

után nem javul, használja az NHS-t 111.

online koronavírus-szolgáltatás www.111.nhs.uk . Ha nincs internet-hozzáférése, hívja 

az NHS 111. telefonszámot 999 .

Ne késleltesse a segítségkérést, ha aggódik. Bízz az ösztöneidben.
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Általános útmutatások és figyelmeztetések

Használjon külön tesztkészletet minden ember számára. A tesztkészlet minden elemét csak egyszer 

használhatja. Ne használja újra az elemeket. Jelentenie kell minden ember eredményét.

Ha problémái vannak a kezével vagy a látásával, szükség lehet valakire, aki segít Önnek a 

törlés és a tesztelés folyamatában.

Ha orrszúrása van, tamponja át a másik orrlyukat. Ha mindkét oldalon átlyukasztja, az áttörés 

előtt távolítsa el az egyik oldalon a piercinget.

Ha orrvérzése volt az elmúlt 24 órában, törölje át a másik orrlyukat vagy várjon 24 órát.

A teszt elvégzése előtt ne egyen és igyon legalább 30 percig, hogy csökkentse a teszt 

elrontásának kockázatát.

Ezeket a készleteket csak emberi felhasználásra tervezték.

Ezen utasítások körültekintő betartásával biztosíthatja a megbízható 

eredmény elérését.

Ha valami oka van annak, hogy nem vehet el egy torkot, például tracheostomia van, 

ehelyett mindkét orrlyukat törölje meg.
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Mit kell tennie

Nagyon fontos, hogy olvassa el az utasításokat, és kövesse a lépéseket a megfelelő 

sorrendben. Minden teszt elkészítése körülbelül 15 percet vesz igénybe, és az 

eredmények további 30 perc múlva elkészülnek.

1
Készítse elő a tesztterületet, és ellenőrizze a tesztkészlet tartalmát 6. oldal

2
Állítsa be a tesztet 8. oldal

3
Vegye ki a tamponmintát

10. oldal

4
Feldolgozza a tamponmintát 12. oldal

5.
Olvassa el az eredményt

14. oldal

6.
Jelentsd az eredményedet

15. oldal

7
Biztonságosan dobja el a tesztkészletet 17. oldal

Tárolja a tesztkészletet szobahőmérsékleten vagy száraz, hűvös helyen (2 ° C és 30 ° C között). Ne 

hagyja közvetlen napfényben, és ne tárolja hűtőszekrényben vagy fagyasztóban.

A készletet szobahőmérsékleten (15 ° C és 30 ° C között) kell használni. Ha a készletet 

hűvös helyen (15 ° C alatt) tárolták, használat előtt hagyja normál szobahőmérsékleten 30 

percig.

Tartsa a tesztkészletet gyermekektől távol.
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1. Készítse elő a tesztterületet, és ellenőrizze a tesztkészlet 

tartalmát

A teszt elvégzése előtt ne egyen és igyon legalább 30 percig, hogy csökkentse a 

teszt elrontásának kockázatát.

Szüksége lesz: órára (vagy órára), szövetekre, tükörre vagy kézfertőtlenítőre, vagy 

szappannal és meleg vízzel.

Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.

Nézze meg, hogyan kell elvégezni a tampontesztet egy online videó 

megtekintésével:

www.gov.uk/covid19-self-test-help

1

Tisztítsa meg, tisztítsa meg és szárítsa meg a sima felületet 

közvetlenül a vizsgálat megkezdése előtt.
2

20 másodpercig alaposan mosson kezet szappannal és 

meleg vízzel, vagy kézfertőtlenítővel. Ez azért van, hogy 

ne szennyezze a tesztkészletet. Most szárítsa meg a kezét.

Ha egynél több vizsgálatot végez, tisztítsa meg a felületet, és 

minden teszt között mosson újra kezet.
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Ellenőrizze a tesztkészlet tartalmát. Ügyeljen arra, hogy semmi ne 

sérüljön vagy törjön meg.
4

Tesztcsík

zárva

csomagolás

Tampon belül

zárt

csomagolás

Kivonás

puffer tasak

Kivonás

cső

Elszívó cső

tartó ( csatolt

a dobozhoz)

Műanyag

hulladékzsák

Ne használja a tesztcsíkot, ha a lezárt csomagolás sérült.

Valami sérült, törött vagy hiányzik? Ha bármi sérültet, töröttet, hiányzik vagy 

nehezen használható a készletben, ne használja.

Ha erről szeretne visszajelzést adni, hívja az ügyfélkapcsolati központot. A vonalak minden nap nyitva 

tartanak, reggel 7-től este 11-ig.

• Anglia, Wales, Észak-Írország: 119 ( mobiloktól és vezetékes telefonoktól mentes)

• Skócia: 0300 303 2713 ( az Ön szokásos hálózati tarifájával töltjük fel)

Ha ennek a készletnek a használata során kárt szenvedtek vagy reakciót szenvedtek, jelentse a 

Coronavirus Yellow Card Reporting Site-on: https://coronavirusyellowcard.mhra.gov.uk
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2. Állítsa be a tesztet

Vegye ki a tesztcsíkot a lezárt csomagolásból, és 

helyezze a megtisztított sík felületre. Miután kinyitotta, 

indítsa el a tesztet 30 percen belül.

5.

A belső szárítószert tartalmazó zsákot és csomagolását biztonságosan dobja ki a háztartási 

hulladékba.

Óvatosan csavarja vagy pattintsa fel a tasakot.

Nyissa ki az arcától távol, és vigyázzon, ne öntsön ki 

folyadékot.

6.

Nyissa ki az extrakciós csövet, és finoman 

nyomja össze az összes folyadékot a puffer 

tasakból a csőbe. Ne érjen a tasakhoz a csőhöz.

Helyezze az elszívó puffertasakot a mellékelt 

műanyag zsákba.

7

Helyezze a megtöltött csövet az elszívócső tartójába (a 

doboz belsejében van rögzítve), hogy elkerülje a folyadék 

kiömlését.

A cső megtartásához használhat egy kis poharat is.

8.

8.



Óvatosan fújja az orrát egy szövetbe, és dobja el a szövetet 

egy zárt edényben. Ha tesztel egy gyermeket, segítsen nekik 

kifújni az orrukat. Ez azért van, hogy megszabaduljon a 

felesleges nyálkahártyától.

9.

20 másodpercig alaposan mosson kezet szappannal és 

meleg vízzel (vagy használjon fertőtlenítőszert).

Ha ezt a tesztet más személyen végzi, akkor újra meg kell 

mosnia vagy fertőtlenítenie kell a kezét.

10.

Puha hegy

Keresse meg a tampont az elõtt lezárt csomagolásban. Határozza 

meg a törlőkendő puha, szöveti csúcsát.

11.

Fogantyú

Csak akkor húzza ki a tampon csomagolását, ha készen áll a 

használatra, és óvatosan vegye ki a tampont. Ezt fogja használni a 

torok és az orr számára egyaránt.

12.

Soha ne érintse meg kezével a tampon puha, szövethegyét.

9.



3. Vegye ki a tamponmintát

Ne érjen a nyelvhez, a fogakhoz, az arcához, az ínyhez vagy bármely más 

felülethez a tampon szövethegyével. Ha bármi mást érint, akkor ronthatja a 

mintáját.

Soha ne érintse meg a szövetcsíkot a kezével.

A mintavétel öklendezést és kisebb kényelmetlenséget okozhat, de nem árthat.

Ha 12 éven aluli gyermeket vagy segítséget igénylő személyt tesztel, kövesse 

a 11. oldalon található lépéseket.

Az ujjai között tartva a tampont nyissa ki a száját, és 

dörzsölje át a tampon szövethegyét mindkét mandulára 

(vagy arra, ahol lettek volna). Tegye ezt szilárd 

érintkezéssel, mindkét oldalon 4-szer ( ehhez fáklyát 

vagy tükröt használjon). Óvatosan távolítsa el a tampont a 

torkának a hátsó részéből.

13. x4

Helyezze ugyanazt a tampont óvatosan 1 orrlyukba, amíg 

enyhe ellenállást nem érez (kb. 2,5 cm-rel az orrán).

A tampont erősen tekerje körbe az orrlyuk belseje 

körül, 10 teljes kört alkotva.

Ez kényelmetlenül érezheti magát. Ne tegye a tampont 

mélyebbre, ha erős ellenállást vagy fájdalmat érez.

14 x10
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Gyermek tesztelése

A 12 év alatti gyermekeket felnőtteknek kell megvizsgálniuk. Kövesse az alábbi 

irányelveket a gyermek felkészítésére és tesztelésére. Megtekinthet egy bemutató videót a 

címen www.gov.uk/covid19-self-test-help

Mutasd meg a gyermeknek a tesztkészletet, és beszélj vele arról, hogy mit fogsz csinálni. Ha 

lehetséges, ülje le valaki ölébe, vagy tartsa valaki a kezét.

Kérje meg a gyermeket, hogy fújja ki az orrát és köhögjön egy szövetbe. Dobja el a szövetet egy zárt szemetesben. 

Kérd meg a gyermeket, hogy a lehető legszélesebbre nyissa ki a száját, és mondja, hogy "Ahhhh" (ez megkönnyíti a 

mandulák láthatóságát), ameddig csak lehet, amíg te megpucolod a mandulájukat (vagy hol lenne a mandulájuk, ha 

eltávolítanák őket) ).

Tartsa a kezében a tampont, kérje meg a gyermeket, hogy tágra 

tegye a száját, és döntse hátra a fejét. Finoman dörzsölje át a 

tampon szövethegyét mindkét mandulára (vagy oda, ahol lettek 

volna). Tegye ezt szilárd érintkezéssel, mindkét oldalon 4-szer. Óvatosan 

távolítsa el a tampont.

13. x4

Óvatosan helyezze be ugyanannak a tamponnak a szövet hegyét

1 orrlyukukból, amíg nem érzel némi ellenállást.

A tampont erősen tekerje körbe az orrlyuk belseje 

körül, 10 teljes kört alkotva, majd lassan távolítsa el.

Ha nem törölgette a mandulákat, tegyen mindkét orrlyukat, 

és tegyen 10 teljes kört mindkét orrlyukába.

14 x10

További tanácsokat kaphat a gyermekek COVID-19-ről:

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/

koronavírus gyermekeknél /
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4. Feldolgozza a tamponmintát

15
Vegye fel az extrakciós csövet, és helyezze a tampon szövethegyét az 

extrakciós csőbe úgy, hogy az a folyadékban legyen.

Erősen nyomja a hegyét az elszívócső széléhez, 

miközben 15 másodpercig forgatja az elszívócső körül. 

Ez a mintadarab átvitele a folyadékba.

15
mp

Csavarja az extrakciós csövet a tamponhoz, miközben eltávolítja. 

Győződjön meg róla, hogy eltávolított minden folyadékot a 

törlőkendő puha hegyéből.

Helyezze a tampont a mellékelt műanyag zsákba.

16.

17.
Szivárgás elkerülése érdekében szorosan nyomja rá a kupakot 

az elszívó csőre.

2 Óvatosan nyomja össze az extrakciós csövet, hogy 2 

csepp folyadékot helyezzen a próbadarabra (S) a 

tesztcsíkon. Ügyeljen arra, hogy folyadékot csepegjen, és ne 

légbuborékot.

Helyezze az elszívó csövet a tamponnal együtt a műanyag 

hulladékzsákba.

18.
cseppek

Mintadarab

kút (S)

12.



Ügyeljen arra, hogy a tesztcsíkot sík és 

vízszintes felületre helyezze. Ne mozgassa a 

csíkot a teszt alatt.

Ellenőrizze az időt, és állítson be egy időzítőt, ha van ilyen. 

Várjon 30 percet, mielőtt elolvassa az eredményt.

Nagyon fontos megvárni a teljes 30 perces 

fejlesztési időt, mielőtt elolvassa az eredményt.

A pozitív eredmény 20 perc elteltével bármikor megjelenhet, 

azonban a negatív eredmény rögzítéséhez várnia kell a teljes 

30 percet, mivel a tesztvonal (T) megjelenése ennyi ideig 

tarthat.

A következő oldalon megtudhatja, hogyan olvashatja el és jelentheti az 

eredményt.

19.

13.



5. Olvassa el az eredményt

Körülbelül 4 perc múlva látni fogja, hogy a kontroll vonal (C) megjelenik. 30 

percet várnia kell, mire elkészül az eredmény.

Ne hagyja a tesztet 30 percnél tovább fejlődni, mert ez érvényteleníti az 

eredményt.

Negatív eredmény

Vezérlés (C)

A C mellett egy sor azt mutatja, hogy a teszt negatív.

Teszt (T)

Pozitív eredmény

Két vonal, egy a C és egy T mellett, még halvány vonalak is azt mutatják, 

hogy a teszt pozitív. Ezt a vizsgálati eredményt be kell jelentenie az 

NHS-nek, kérjük, olvassa el

15. oldal útmutatásért, hogyan kell ezt megtenni.

Ha a teszt eredménye pozitív, akkor Önnek és háztartásának önállóan kell elszigetelődnie 

a kormány irányelveinek megfelelően.

Érvénytelen eredmény

Ha nincsenek vonalak vagy egy sor a T mellett, az azt jelenti, hogy a teszt 

érvénytelen.

Jelentse be az eredményeket, hogy megkapja a követendő útmutatást (lásd a 15. oldalt).
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6. Jelentse az eredményt

Jelentenie kell az eredményeket az NHS-nek.

Jelentse eredményét, hogy az NHS figyelemmel kísérhesse a vírus terjedését, támogassa a közösségeket az 

Egyesült Királyságban, leküzdje a vírust és életeket menthessen. Tudjon meg többet az eredményről és a 

tennivalókról is.

QR-kód

Szüksége van a QR-kódra vagy az alatta lévő 

azonosítószámra a tesztcsíkon, hogy jelentse az 

eredményt.

Jelentés online ( leggyorsabb)

Látogatás: www.gov.uk/report-covid19-result

Vagy telefonon jelentse

A vonalak minden nap nyitva vannak, reggel 7-től este 11-ig.

Anglia, Wales és Észak-Írország: 119

(mobiloktól és vezetékes telefonoktól mentes)

Skócia: 0300 303 2713

(a szokásos hálózati áron fizetjük)
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Mit jelentenek az eredményei

Pozitív eredmény

Ha kap egy pozitív eredmény, ez azt jelenti, hogy jelenleg koronavírusban fertőzött, és másokat 

is megfertőzhet. Az eredmény bejelentésekor további információkat kap a következő lépésekről.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eredményeket LFD (Lateral Flow Device) eredményeként azonosítjuk a kapott 

szöveges üzenetben.

Önnek, bárkinek, aki veled él, és bárkinek, aki támogatási buborékodban van, 

önállóan kell elszigetelned magad a jelenlegi nemzeti és helyi útmutatásokkal 

összhangban, amelyek a www.nhs.uk/ feltételek / coronavirus-covid-19 / önálló 

elszigetelés és kezelés /

Negatív eredmény

Ha kap egy negatív eredmény, valószínűleg nem volt fertőző a teszt készítésének 

időpontjában. A negatív teszteredmény azonban nem garantálja, hogy nincs koronavírusod.

Ha negatív eredményt mutat, akkor te kell továbbra is tartsa be a nemzeti és helyi szabályokat és irányelveket, 

beleértve a rendszeres kézmosást, a társadalmi távolságtartást és az arcburkolatok viselését, ha szükséges.

Ha magas hőmérsékleti tünetei jelentkeznek, új, folyamatos köhögés vagy ízérzésének vagy szagának elvesztése vagy 

változása van, akkor Önnek és háztartásának önállóan el kell különülnie, és újabb tesztet kell végeznie www.gov.uk/get-coronavirus-test 

vagy felhívva az ügyfélkapcsolati központot. A vonalak mindennap nyitva tartanak, reggel 7-től este 11-ig.

• Anglia, Wales, Észak-Írország: 119 ( mobiloktól és vezetékes telefonoktól mentes)

• Skócia: 0300 303 2713 ( az Ön szokásos hálózati tarifájával töltjük fel)
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Érvénytelen eredmény

Ha kap egy érvénytelen eredmény, ez azt jelenti, hogy a teszt nem sikerült megfelelően. Új tesztet kell tennie. 

Használjon új tesztkészletet, de ne használjon újból semmit az első készletből.

Ha még nincs elérhető tesztje, akkor más típusú tesztet is végezhet az NHS COVID-19 alkalmazáson 

keresztül, vagy ellátogathat www.gov.uk/getcoronavirus-test vagy felhívva az ügyfélkapcsolati 

központot. A vonalak minden nap nyitva tartanak, reggel 7-től este 11-ig.

• Anglia, Wales, Észak-Írország: 119 ( mobiloktól és vezetékes telefonoktól mentes)

• Skócia: 0300 303 2713 ( az Ön szokásos hálózati tarifájával töltjük fel)

Teszt teljesítmény

A teszt nagyobb valószínűséggel ad pozitív eredményt, ha valakinek magas a 

koronavírus (COVID-19) szintje.

Ez azt jelenti, hogy a legvalószínűbb azokat az embereket fedezi fel, akik jelenleg fertőzőek és akiknek azonnal 

el kell különülniük.

7. Biztonságosan dobja el a tesztkészletet

Miután a teszt befejeződött, tegye a használt tesztkészlet összes tartalmát a mellékelt 

hulladékzsákba. Vesse bele az általános háztartási hulladékba.

17.



Jegyezze fel a teszt eredményeit

Ez a saját nyilvántartására szolgál. Az eredményt továbbra is be kell jelentenie az NHS-nek 

(információkért lásd a 15. oldalt).

Ki tette meg a tesztet Dátum Idő Teszteredmény
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A készlet a következő anyagokat tartalmazza

Tételek 3-csomag 7-Pack

Használati utasítás (ez a dokumentum) 

Elszívó cső tartó

Tesztcsíkok zárt csomagolásban. 

Extrakciós puffer tasakok

Elszívó csövek

Tamponok zárt csomagolásban 

Hulladékzsákok

1

1

3

3

3

3

3

1

1

7

7

7

7

7
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Ennek az eszköznek a szállítása csak a DHSC telepítés részeként engedélyezett az NHS Test and Trace program 

keretében.

Gyártó Gyártó: Egészségügyi és szociális osztály, Victoria Street 39, Westminster,

A DHSC-vel kötött szerződés alapján gyártotta: Xiamen Biotime Biotechnology Co Ltd, 2F / 3F / 4F, 188. sz., 

Pingcheng South Road, Haicang utca, Haicang körzet, Hsziamen, Fujian,

361026, PR Kína.

London, SW1 0EU.

Szimbólumok indexe

HŐFOK 30 ° C Tárolja itt:

Sterilizált

Gyártó Csináld termék mikor

a csomag az

sérült

Ne használja a

2-30 ° C

Sterilizálva etilén-oxid Gyártó

2 ° C

Köteg Tétel száma

HASZNÁLAT Lejárati dátum

InVitro In vitro diagnosztika

orvosi eszköz

tart Távoltart

a napfénytől

dátum Időpontja

gyártás

DO Ne használja újra • kérem olvassa el

az utasítás

Figyelem,

tart Tartsd szárazon konzultáljon Olvassa el az utasításokat

használatra

Az ebben a dokumentumban szereplő összes információ és kép 2021. január 16-án helyes


