
Nuhakuume,  
influenssa vai 
korona? 
Luotettava testi takaa oikean diagnoosin.

Yskä, kuume ja lihassärky ovat yleisiä 

hengitystieinfektioiden oireita. Oikean diagnoosin 

tekeminen tavallisen nuhakuumeen, influenssan ja koronan 

välillä on haastavaa, mutta ratkaisevan tärkeää, jotta oikea 

hoito ja mahdolliset varotoimenpiteet voidaan aloittaa heti 

taudin varhaisessa vaiheessa.

Actim SARS-CoV-2 + Actim Influenza A&B -pikatestillä 

hengitystieinfektioiden erottaminen toisistaan on helppoa, 

nopeaa ja tarkkaa. Yhdellä nenänielunäytteellä saadaan 

tulokset molempiin testeihin ja tulokset valmistuvat 

välittömästi paikan päällä. 

Testi on suunniteltu tekemään testauksesta 

mahdollisimman yksinkertaista: se ei vaadi puskurin 

annostelua, koska se sisältää valmiiksi täytetyt 

puskuriputket. Käytännöllisen tuotemuotonsa ansiosta 

putkia voidaan myös jakaa eri toimipaikkoihin samasta 

paketista. Testin tekemiseen ja käyttämiseen ei tarvita 

laboratoriolaitteita tai kylmäsäilytystä.

Actim SARS-CoV-2 +  
Actim Influenza A&B -pikatesti

Erottaa toisistaan COVID-19-, 

influenssa A- ja B-infektiot

Nopeat tulokset paikan päällä  

ilman laboratoriolaitteita

Testitulokset valmistuvat  

10 ja 15 minuutissa 

100 % kotimainen

Actim Influenza A&B -testi on erittäin spesifinen 99 %  
ja herkkä 90 % influenssa A -alatyypille.



Actim SARS-CoV-2 -testin herkkyys 100 % (Ct <29)  
ja spesifisyys 100 % ovat erinomaiset.
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Saatavilla myös positiiviset kontrollit ulkoista laadunvarmistusta 
varten.
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Tilaustiedot

Actim SARS-CoV-2 + Actim Influenza A&B, 10  testiä 36031ETAC

Pakkaus sisältää sekä SARS-CoV-2:n että influenssa 
A&B:n testitikut samanaikaiseen testaukseen.
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Actim SARS-CoV-2 on virusantigeeniä tunnistava pikatesti 

akuutin COVID-19-infektion luotettavaan diagnosointiin. 

Testi on erittäin spesifinen uudelle koronavirukselle, ja se 

tunnistaa todistetusti myös koronaviruksen eri variantit, 

kuten Alfa-, Beeta- ja Delta-virusmuunnokset.

Actim Influenza A&B -testi tunnistaa ja erottelee 

influenssa A- ja B-tyypin virukset erittäin luotettavasti. Testi 

havaitsee useita influenssa A:n alatyyppejä, kuten lintu- ja 

sikainfluenssan, eikä vuotuiset viruskantojen muunnokset 

vaikuta sen toimintaan. 


