
 
 

Self Test Hızlı Kullanım Talimatları  

BNG® SARS-CoV-2 Antijen Hızlı Test 

   

BNG® SARS-CoV-2 Antijen Hızlı Testi, evde ve diğer laboratuvar dışı tesislerde reçeteyle kullanım ve/veya evde ve laboratuvar dışı diğer tesislerde reçetesiz (OTC) kullanım içindir. Kullanma talimatını 

dikkatli bir şekilde okumak ve adımları doğru sırayla takip etmek önemlidir. Her testten önce hazırlanmak yaklaşık 15 dakika sürer ve sonuçlar 30 dakika sonra alınabilir. Lütfen test kitini oda 

sıcaklığında (15-30 ℃) kullanın. Test kiti daha önce serin bir yerde saklandıysa (sıcaklık 15 ℃'nin altında), lütfen testten 30 dakika önce 15-30 ℃'de dengeleyin. 

   

 

                                                               

 

 

 

                                                           

  

 

     

 

    

  

  

1- Kutudaki bileşenleri kontrol edin ve 

herhangi bir hasar veya kırılma olmadığını 

doğrulayın. Ellerinizi yıkayın veya 

dezenfekte edin.  

Make sure they are dry before 

starting. 

2- Swab yumuşak başlığını burun deliğine 1 inçten 

(Genellikle 1/2 veya 3/4 inç) daha az sokun. Swabı 

burun duvarına karşı orta kuvvette en az beş kez 

hafifçe döndürün. 

3- Ekstraksiyon tüpünü çıkarın, swabın yumuşak başlığını ekstraksiyon 

solüsyonuna daldırın. Swab yumuşak başlığını ekstraksiyon tüpünün iç duvarına 

sıkıca bastırın ve swabı saat yönünde veya saat yönünün tersine yaklaşık 10 kez 

döndürün. 

 

4- Bekleme süreleri için tüp kapağını sıkın. 5- Ekstraksiyon tüpünü nazikçe sıkın ve test 

kartının numune kuyusuna dikey olarak 2 

damla sıvı damlatın. 

6- Süreyi başlatın, sonuçları 15 dakikada 

okuyun. Sonuçları 15 dakikadan önce veya 

30 dakikadan sonra okumayın. 

7- Test tamamlandıktan sonra, tüm test kiti 

malzemelerini biyolojik tehlike atık torbasına 

koyun ve yerel biyolojik tehlike atık tek 

kullanımlık politikasına göre atın. 
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8- Negatif: Kalite kontrol çizgisi (C çizgisi) kırmızı bant görünürken test çizgisi (T çizgisi) kırmızı bant görünmez. 

Pozitif: Hem kalite kontrol çizgisi (C çizgisi) hem de test çizgisi (T çizgisi) kırmızı şeritler olarak görünüyor. 

Geçersiz: Kontrol çizgisi (C çizgisi) bölgesindeki kırmızı çizgi görünmezse geçersiz olarak kabul edilir. 

Uyarı!: Geçersiz sonuçlar, kullanım talimatının işlem adımlarını tam olarak takip etmediğinizi gösterebilir. Lütfen 

talimatı dikkatlice tekrar okuyun ve tekrar test için yeni bir kit seçin. 

 

Sonuçlar pozitif ise; Testi pozitif çıkan kişiler, ek testler ve halk sağlığı raporlaması gerekebileceğinden, kendilerini izole etmeli ve doktorları veya sağlık hizmeti sağlayıcılarına 
başvurmalıdır. 

Sonuçlar negatif ise; 

• Negatif sonuçların COVID-19'u göz ardı etmediğini lütfen unutmayın. 

• Test sonucunun negatif çıkması durumunda: Tüm sosyal mesafe tavsiyelerine uymaya ve koruyucu önlemler almaya devam edin. Enfeksiyon şüphesi devam ederse ve/veya ilk testiniz 
negatifse, 1-2 gün sonra testi tekrarlayın ve sağlık uzmanınıza veya yerel COVID-19 merkezinize danışın. 

• Not: Negatif bir sonuç varsayımsaldır ve gerekirse hasta yönetimi için moleküler testle doğrulama yapılabilir. 
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