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Produktbeskrivelse
Antigen selvtest til testning af COVID-19
 One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) er beregnet til kvalitativ påvisning af SARS-CoV-2 antigener i næsepodningsprøver.
 Denne test er velegnet til en selvtest i hjemmet eller på arbejdet.
 
 Baseret på den nuværende epidemiologiske undersøgelse er inkubationsperioden 1 til 14 dage, for det meste 3 til 7 dage. De oftest forekommende 
symptomer omfatter feber, træthed og tør hoste, tilstoppet næse, løbende næse, ondt i halsen og diarré findes i nogle få tilfælde.
 
 Brug denne test:
 - Hvis du vil teste dig selv.
 - Hvis du har symptomer, der ligner COVID-19, såsom hovedpine, feber, hoste, ondt i halsen, tab af lugte- eller smagssans, åndenød, muskelsmerter.
 - Hvis du er bekymret for, om du er smittet med COVID-19.
 - Brug af testen af personer under 18 år bør kun ske under opsyn af en voksen.
 
 Testtid er 10-15 min.
 

Specifikationer

Produktbetegnelse Antigentest

Varemærke Getein

Vareserie Biotech

Features COVID-19, næsepodning

Certifikater CE

CE-klasse (medicinsk udstyr) Klasse B

Produkt- eller teststandarder ISO 13485

Direktiver, lovgivning og regler IVD Direktivet 98/79/EC

Opbevaringsinstruktioner Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage Kan genbruges eller forbrændes.

   
Forpakning

Enhed Indeholder Længde Bredde Højde EAN

kll 350 stk 0.562 m 0.422 m 0.322 m

pk 50 stk 0.393 m 0.303 m 0.124 m

Antigentest, Getein Biotech, COVID-19, 
næsepodning

Varenummer |  1999909805



Abena · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com

  |  04.01.2022

Varenummer 1999909805   2/2
PR
O
D2

96
46

 
 
19

99
90

98
05

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at benytte og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for 
Conformité Européenne (den Europæiske Konformitetskomite) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, 
byggeprodukter og medicinsk udstyr.
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