
BRUKSANVISNING
Les instruksjonene nøye før testen blir utført. Vennligst følg 
instruksjonene og ikke endre prosessen. Hvis du følger 
instruksjonene nøye, unngår du unøyaktige resultater, og oppnår 
et optimalt resultat med produktet Saligen.

Navn på produktet
Saligen

Tiltenkt bruk
Saligen er et in vitro medisinsk diagnostisk produkt, basert på  
immunokromatografianalyse-prinsippet (ICA), som påviser 
kvalitativt SARS-CoV-2-antigener i menneskelig spytt. Denne 
testen brukes til påvisning av SARS-CoV-2-antigener hos personer 
mistenkt for COV-ID-19 sykdom. Produktet er utviklet for 
profesjonelle formål eller annet i henhold til avgjørelser i hvert 
aktuelt land.

Oppsummering og forklaring av sykdommen
COVID-19 er en luftveissykdom forårsaket av den nye typen 
koronavirus (SARS-CoV-2), som først ble identifisert i Wuhan, Kina, 
i desember 2019. Vanlige symptomer omfatter som regel 
luftveissymptomer, feber, hoste, kortpustethet, tap av lukt og smak. 
Alvorlige symptomer omfatter lungebetennelse, alvorlig akutt 
luftveissyndrom, nyresvikt, og til og med død. Koronavirus er en 
gruppe virus som forårsaker symptomer, som varierer fra milde 
(f.eks. forkjølelse) til alvorlige.

Testprinsipp
Saligen påviser N-protein. Den bruker COVID-19-antistoffer merket 
av de små gullpartiklene, som er markert på membranen i 
nitrocellulose i testkassetten nær prøvehullet. Prøven absorberes 
gjennom hullet inn i reagensområdet på grunn av kapillæreffekten. 
Etter at prøven treffer det markerte gullmerkede antistoffet, 
frigjøres antistoffene fra membranen og flyter videre gjennom hele 
reagensområdet til testkassetten.
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Hvis prøven inneholder SARS-CoV-2-antigener, binder antigenene 
seg til de gullmerkede antistoffene, og danner antigen- 
antistoffkomplekser. Disse kompleksene flyter gjennom 
membranen i nitrocellulose til neste testlinje (T), hvor de fanges 
opp av andre anti-COVID-19-antistoffer, og danner 
sandwichkompleks, som forårsaker den fargerike stripen. Det 
komplekse antigen-antistoffet dannes ikke i tilfelle det ikke er noen 
SARS-CoV-2-antigener i prøven, og derfor vises ikke en fargerik 
stripe på testens "T"-linje. Det skal være tegn på fargerik stripe i 
kontrollområdet (C) med eller uten tilstedeværelse av 
SARS-CoV-2-antigener i prøven. Hvis det ikke finnes en fargerik 
stripe i kontrollområdet (C), er testen ugyldig.

Innhold i settet
1) Testkort
2) Ekstraherende utjevningsrør
3) Deksel med filter
4) Munnstykke for lettere spyttinnsamling

Nødvendige materialer som ikke inngår i settet
• Kronometer eller stoppeklokke

• Ikke bruk lagrede prøver. Langvarig lagring kan føre til lavere 
signal.

• Prøven skal beskyttes mot frost.

Advarsler og forsiktighetsregler
• Dette produktet er utviklet for in vitro diagnostisk bruk.
• Dette produktet er kun beregnet for engangsbruk.
• Produktet er utviklet for profesjonelle formål eller annet i 

henhold til avgjørelser i hvert aktuelt land.
• Dette produktet er utviklet for POCT ved bruk av menneskelig 

spytt.
• Følg instruksjonene for å oppnå nøyaktig resultat.
• Ikke bruk etter utløpsdato eller i tilfelle settet er skadet.
• Ikke bruk andre reagenser som ikke er inkludert, og ikke 

bland komponenter i forskjellige satser.
• Dette reagenset kan oppbevares ved romtemperatur (15 - 25 

°C). La de lagrede prøvene, som ble samlet inn ved lavere 
temperatur, varme opp til romtemperatur før bruk.

• Ta ut testkortet fra dekselet og bruk det så snart som mulig og 
forhindre langvarig eksponering for luft, noe som påvirker 
resultatene av testen.

• Følg laboratorietestprosedyrene for smittsomme sykdommer.
• Avfall etter bruk av produktet skal kastes som smittsomt 

materiale, og skal ikke kastes på standard måte.
• Riktige instruksjoner bør fastsettes for å oppnå sikkerhet til 

smittsomme reagenser og materialer.
• Bruk hansker under håndtering av prøver og reagenser.
• Ikke legg reagenser og prøver i munnen.
• Ikke røyk, spis, drikk, bruk kosmetikk eller kontaktlinser 

under bruk av produktet.
• Sølte prøver og reagenser bør rengjøres med 

desinfeksjonsmidler.
• Desinfiser og kast alle prøver, reagenser og forurensede 

materialer i henhold til gjeldende lovgivning.

Klargjøring for bruk
Kjemikaliene skal plasseres ved romtemperatur i 20 til 30 
minutter. Ikke bruk prøvene som er lagret i lengre tid.

Lagring og settets stabilitet
• Testsettet Saligen skal oppbevares ved 2 - 30 °C på et tørt 

sted. Følger man instruksjonene for lagring og manipulering, 
er testkort med reagenser stabile til utløpsdatoen oppgitt på 
etiketten til settet.

• Bruk testkortene umiddelbart etter åpningen av posen.

Prøveinnsamling
Ikke spis, røyk, tygg eller drikk noe annet enn vann minst 30 
minutter før testen. Anbefaling: Host noen ganger før testen for 
å oppnå mer nøyaktige resultater. Samle større mengder spytt 
i munnen og flytt den foran og bak flere ganger.

Spyttprøver
• Personen som skal testes samler spytt i munnen på toppen av 

tungen i 30 sekunder (ca. 0,5 ml); se illustrasjonen nedenfor.
• Spytt oppsamlet spytt rett inn i det ekstraherende 

utjevningsrøret for øyeblikkelig bruk. Du kan bruke 
munnstykke for lettere spyttinnsamling. Totalt volum i røret 
bør fordobles etter tilsetning av spytt (ikke tell skummet, 
bare den flytende delen).

Samlet volumnivå

Spytt

Ekstraksjonsbuffer



Avlesing av resultatet på testkortet etter mer enn 20 minutter kan 
føre til unøyaktige resultater.

Fortolkning av resultater
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Fremgangsmåte for evaluering av testkortet
1. Samle prøven i henhold til instruksjonene - se avsnittene 

"Prøveinnsamling" og "Spyttprøver".
2. Sett dekselet med filteret på røret og stram det til. Bland 

innholdet ved å snu røret opp og ned (10x). Åpne posen med 
testkortet rett før bruk. Hvis kortet ikke brukes rett etter 
åpningen, kan resultatet være unøyaktig.

3. Åpne posen med testkortet og plasser testkortet på en flat 
overflate. Legg noen dråper av blandingen av 
ekstraksjonsbuffer og spytt i hullet på testkortet. Hullet skal 
fylles helt opp. Sørg for at du legger der 3-4 dråper.

4. Avles resultatene etter 10 - 20 minutter.

Tre forskjellige resultater kan vises når du bruker testkortet:
1. Resultatet er gyldig og "ikke-reaktiv" hvis en rød stripe vises i 

testdelen på "C"-nivå, noe som betyr at det ikke er noen 
SARS-CoV-2-antigener i prøven, og prøven er NEGATIV.

2. Resultatet er gyldig og "reaktiv" hvis andre rød stripe vises i 
testdelen på "T"-nivå, noe som betyr at det er 
SARS-CoV-2-antigener i prøven, og prøven er POSITIV.

3. Resultatet er ugyldig hvis det ikke vises noen rød stripe, eller 
hvis en rød strip kun vises på "T"-nivået. I dette tilfelle kan 
ikke resultatet brukes fordi testen ikke fungerte som den skal. 
Se detaljene i avsnittet "Internkontroll". Prøven er UGYLDIG.

Internkontroll
Det finnes en integrert indre kontrollkomponent i Saligen 
testkortet. Rød stripe vist på "C"-nivået er utformet som en indre 
kontrollstripe. Betydelig rød stripe betyr at det har vært 
tilstrekkelig flyt og testkortet har fungert. Hvis ingen 
kontrollstripe vises i 10 minutter, betraktes det som en feil, og 
det anbefales å ta testen på nytt med samme prøve og nytt 
testkort. Kontakt produsenten eller distributøren hvis problemet 
vedvarer.

Eksterne kontroller
• Positive og negative kontroller kan brukes med Saligen 

testsett. Disse kontrollene gir annet materiale for 
kvalitetskontrollen, som evaluerer riktig reaksjon av 
reagensene. Positive kontroller må føre til "reaktive" 
resultater og negative kontroller til "ikke-reaktive" resultater.

• Det anbefales å starte ny kontroll for hvert nytt parti.
• Kontakt produsenten eller distributøren hvis testsettet ikke 

fungerer som det skal, og ikke fortell pasientene om 
testresultatene.

Testgrenser
• Vurder ikke resultatene av Saligen testsett som en absolutt og 

enkelt måte på å oppdage en smittet person. Infeksjonen bør 
bekreftes av spesialisten, som vurderer andre eksperimentelle 
resultater, symptomer og annen klinisk informasjon.

• Dette settet påviser SARS-CoV og SARS-CoV-2 uavhengig av deres 
levedyktighet. Dette settet kan ikke skille mellom SARS-CoV og 
SARS-CoV-2.

• Lavt antigennivå i begynnelsen av sykdommen kan føre til 
ikke-reaktivt resultat.

• Med tanke på de begrensede analysemetodene, kan ikke-reaktive 
resultater ikke eliminere muligheten for sykdommen fullt ut.

• Dette produktet kan påvise SARS-CoV og SARS-CoV-2 antigener 
kvalitativt i spytt fra mennesker og kan ikke spesifisere mengden av 
antigener i prøven.

• I silikoanalyse av UK (B.1.1.7) og sørafrikanske (B.1.351) 
mutasjoner av SARS-CoV-2 ble det ikke funnet noen direkte risiko 
med tanke på diagnostisk effektivitet av Saligen settet

Effektivitetsegenskaper
Deteksjonsgrense (LoD)
LoD er fastsatt av grensefortynningen av inaktiverte SARS-CoV-2 
(ZeptoMetrix, # 0810587CFHI) ved bruk av to separate metoder. 
Inaktivert virus har blitt injisert i ekstraksjonsbufferen, behandlet av 
ikke-reaktiv spyttprøvekonsentrasjon TCID50 1,15 x 106/ml. Hver prøve 
er seriefortynnet ti ganger, og LoD med 100% (3/3) reaktiv hastighet er 
fastsatt foreløpig ved tre utførte tester. Fire konsentrasjoner under 
den laveste konsentrasjonen i 20 replikasjoner ble testet før 
undersøkelsen for å bekrefte LoD-studien, og for Saligen ble LoD 
brukt konsentrasjon, som viste 100% (20/20) reaktive resultater.
• Saliva LoD: 5,62 x 102 TCID50/ml kryssreaktivitet / mikrobiell 

interferasjon. Det er bekreftet at virus / bakterier som er oppført 
nedenfor ikke har kryssreaktivitet og ikke forstyrrer Saligen settet.

• Virus (105 TCID50/ml): adenovirus type 1, adenovirus type 7, 
koronavirus 229E, koronavirus NL63, koronavirus OC43, 
MERS-CoV, cytomegalovirus, influensa A H3N2, influensa A H1N1, 
influensa B, enterovirus type 71, parainfluensa type 1, 
parainfluensa type 2, parainfluensa type 3, parainfluensa type 4A, 
meslingervirus, humant metafysivirus, type RSV, type B, 
influensavirus

• Bakterier (106 CFU/ml): B. pertussis, E. coli, H. influenzae, M. 
catarrhalis, C. pneumoniae, L. pneumophila, M. pneumoniae, M. 
tuberculosis, N. meningitidis, P. aeruginosa, S. epidermidis, S. 
pneumoniae, S. pyogenes, S. salivarius og S. aureus

Endogen interferens
Eventuelle interfererende stoffer oppført nedenfor reagerer ikke med 
Saligen.
• mucin (4 mg/ml), human blood (2%), 4-acetamidofenol (10 mg/ml), 

acetylsalisylsyre (20 mg/ml), klorfeniramin (5 mg ml), 
difenhydramin (5 mg/ml), guaiacol glyseryleter (20 mg/ml), 
oksymetazolin (0,05 mg/ml), fenyl (1 mg/ml), fenoksofrin (μg/ml), 
mupirocinum (10 mg/ml), flutikasonpropionat (5%).
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