
  Dansk Erhvervsbeklædning  

  Dansk Skilte Reklame 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

COVID-19 Antigen Selvtest vejledning 
 

 

Trin 1 
 
Anbring prøverøret i den arbejdsstation, der følger med sættet. 
 
Tag folielåget af det forhåndsfyldte prøverør. 

 

 

 

Trin 2 
 
Tag en podepindsprøve fra næseboret.  
 
1.Før forsigtigt den medfølgende sterile podepind op i det ene næsebor. 
 
2. Podepindens spids skal føres 2‒4 cm op, indtil der er modstand. Drej podepinden rundt i 
næseboret 5 gange. 
 
3. Gentag proceduren med samme podepind i det andet næsebor, og sørg igen for at dreje 
podepinden rundt 5 gange. 
 
4. Tag podepinden ud af næseboret og følg anvisningerne. 
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Trin 3. 
 
Drej podepinden rundt i prøverøret mindst 6 gange, og sørg for at presse den ind mod prøverørets 
bund og sider. 

 

 

 

Trin 4. 

 
Lad podepinden stå i prøverøret i et minut, og pres den derefter igen ind mod prøverørets bund og 
sider flere gange.  
 
Tag podepinden op, bortskaf den på sikker vis og sæt prøverørsspidsen i prøverøret. 
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Trin 5. 
 
Læg kassetten på et plant underlag, sæt etiket på, og dryp 4 dråber testprøve ned i 
prøvebrønden. 

 

 
Trin 6. 
 

Fortolkning af resultat. 

 
Resultatet er klar efter 15 minutter og skal aflæses efter maksimalt 20 minutter. 
 

 

 
Stadig i tvivl? 
- se filmen ved at anvende linket herunder:  
 
CLINITEST® Rapid COVID-19 Self-Test (siemens-healthineers.com) 

- kan bestilles og købes i vor www.web-butik.info,  
dog er alle priser angivet som dagspris og med forbehold for levering. 
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COVID-19 = Pandemi, epidemi eller udbrud 
- hvad er forskellen? 
 

Alle taler om coronavirussen. 
Det interessant at høre andre bruge tekniske termer som karantæne, superspreder eller reproduktionsraten; fagudtryk som man bruger i spredt fægtning. 
Man hører også, at både venner, naboer, sundhedsfaglige og nyhedsoplæserne, blander tre vigtige ord sammen: Udbrud, epidemi og pandemi. Ganske 
kort forklaret, er forskellen mellem de tre scenarier for sygdomspredning, hvor stor spredningen er. 
 

Et udbrud er et pludseligt og påfaldende udbrud af sygdom.  
Ved at kortlægge sygdomsudbrud både geografisk og tidsmæssigt kan epidemiologerne forudsige, hvor mange tilfælde af en given sygdom der normalt 
finder sted inden for en vis tidsperiode, lokation og population. Et sygdomsudbrud er en påfaldende, men ofte lille, stigning af det forventede antal syg-
domstilfælde. 
 

En epidemi er en hurtig og ukontrollabel udbredelse  
- af en smitsom sygdom til et stort antal mennesker inden for et vist område og inden for en forholdsvis kort periode. En epidemi er et udbrud i et større 
geografisk område. Da personer uden for Wuhan-provinsen i Kina begyndte at teste positive for SARS-CoV-2 (som er årsag til sygdommen COVID-19), 
blev epidemiologerne klar over, at udbruddet var ved at sprede sig, hvilket er tegn på, at forholdsreglerne var utilstrækkelige og kom for sent. 
 

En pandemi  
- er en smitsom sygdoms (ukontrollerbare) udbredelse over en hel verdensdel eller flere verdensdele. Den klassiske definition er, at der er tale om en 
pandemi, hvis en epidemi har spredt sig til en hel eller flere verdensdele. Visse epidemiologer klassificerer først en situation som en pandemi, hvis 
sygdommen i de nyligt inficerede områder sker gennem lokal transmission.  
 

Ny coronavirus/COVID-19. 
Informationerne på denne side er baseret på den nuværende viden. Da situationen omkring coronavirus/COVID-19 hele tiden udvikler sig, opdateres siden 

løbende. Så følg Sundhedsstyrelsens 5 gode råd for at beskytte Dem selv og andre mod smitte - Se opdateringer på 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside - https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus. 
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