
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

A. Γραμμή κοντρόλ & 
Γραμμή Τέστ Θετικό αποτέλεσμα για SARS-CoV-2 

B. Γραμμή κοντρόλ & 
αχνή γραμμή τέστ Θετικό αποτέλεσμα για SARS-CoV-2 

C. Γραμμή κοντρόλ μόνο Αρνητικό αποτέλεσμα για SARS-CoV-2 

D. Γραμμή Τέστ μόνο Μη έγκυρο αποτέλεσμα

E. Καμία γραμμή Μη έγκυρο αποτέλεσμα

Γραμμή 
κοντρόλ (C)

Α Β C D E

Γραμμή 
τέστ (T)

Rapid Antigen Test 
Ag 2019-nCoV
V1301
ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ (SELF TEST)
(Σύμφωνα με την με Αρ.Πρωτ. 33853/ 09-04-2021 
κατά παρέκκλιση απόφαση διάθεσης) 
Για την ανίχνευση του αντιγόνου του SARS-CoV-2 
σε ανθρώπινα ρινικά δείγματα
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Με απαλή περιστροφική κίνηση 
εισέρχεται στη ρινική κοιλότητα 
(ρουθούνι) (περίπου 2-2.5 
εκατοστά). 
Περιστρέφετε το στυλεό - 
μπατονέτα 5 φορές και αφαι-
ρέστε σιγά - σιγά. 
Χρησιμοποιώντας τον ίδιο στυλεό 
επαναλαμβάνετε την διαδικασία 
και στη δεύτερη ρινική κοιλότητα.  

Μετά τη δειγματοληψία, 
ανοίξτε τον σωλήνα εκχύλισης 
και τοποθετήστε το στυλεό - 
μπατονέτα, στριφογυρίστε έντονα 
πιέζοντας στα τοιχώματα για 
περίπου 1 λεπτό. 
Αφαιρέστε το στυλεό - μπατονέτα 
πιέζοντας τις άκρες του σωλήνα 
ώστε να εκχυλιστεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο υγρό.

Τοποθετήστε το 
σταγονομετρητή στο 
σωλήνα εκχύλισης.

Αφαιρείτε τον αποστειρωμένο στυλεό - 
μπατονέτα από το σακουλάκι χωρίς να 
ακουμπήσετε την άκρη του. 

Μετά από 15 λεπτά μπορεί 
να διαβαστεί οπτικά και να 
αξιολογηθεί το αποτέλεσμα. 

Ανοίξτε τη συσκευασία με 
τη συσκευή αντίδρασης.
Ρίξτε 3 σταγόνες στην 
κυκλική υποδοχή της 
συσκευής αντίδρασης.

Χρόνος: 15 mins
Δείγμα: ρινικό
Διάρκεια ζωής: 12 μήνες
Αποθήκευση: 4-30 °C

Scan 
για να δείτε

 το βίντεο

Σημείωση: Τα αποτελέσματα δεν πρέπει να αξιολογούνται μετά το τέλος των 30 λεπτών



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Τι γίνεται επί θετικού αποτελέσματος self-test;
Εφόσον το τεστ βγει θετικό, οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθήσουν τις πιο ανανεωμενες 
οδηγίες συμφωνα με το https://self-testing.gov.gr/ και να προβούν σε δεύτερο επαναληπτικό 
τεστ εντός 24 ωρών, είτε σε κάποια από τις σταθερές δημόσιες δομές που προτείνονται, είτε 
ιδιωτικά, εφόσον το επιθυμούν με δικά τους έξοδα. 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το 
Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι 
αρνητικός, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή με την οποία βεβαιώνεται 
το αρνητικό αποτέλεσμα. 

2) Μπορούν να κάνουν οι ανήλικοι μόνοι τους τη δειγματοληψία;  
Ανήλικοι άνω των 13 ετών μπορούν να κάνουν το τεστ μόνοι τους αλλά υπό την επίβλεψη 
γονέων/κηδεμόνων, και σε ανήλικους κάτω των 13 ετών το τεστ θα διενεργείται από τους 
γονείς/κηδεμόνες.

3) Πώς θα γίνεται η απόρριψη των υλικών μετά τη διενέργεια των self-test;
Αν το τεστ είναι αρνητικό: Απορρίπτεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων.
Αν το τεστ είναι θετικό: Απορρίπτεται επίσης στον κοινό κάδο απορριμμάτων, αλλά μέσα σε 
δυο σακούλες καλά κλεισμένες.

Τα απόβλητα των self–test δεν τοποθετούνται στους ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
και δεν απορρίπτονται στις αποχετεύσεις.

4) Πού μπορούν οι πολίτες να κάνουν το δεύτερο επαναληπτικό τεστ;
Ο σύνδεσμος που ακολουθεί παραπέμπει στα σταθερά σημεία που μπορεί να απευθυνθεί 
κάποιος για επαναληπτικό τεστ. https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf   


