
Τι περιλαμβάνει η σσσκεσασία 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ηεζη ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά ηα πιηθά πνπ 
πεξηέρεη ε ζπζθεπαζία. Καη ζπγθεθξηκέλα, κία κπαηνλέηα, έλα θηαιίδην 
κε πγξό θαη κία πιαζηηθή δνθηκαζηηθή ηαηλία (κνηάδεη κε ηε δνθηκαζηηθή 
ηαηλία ηνπ ηεζη εγθπκνζύλεο). 

Η ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο ηνπ ηεζη είλαη από -2 έσο 30 βαζκνύο 
Κειζίνπ θαη γηα ην ιόγν απηό πεξηέρεη έλαλ θαηαγξαθέα, πνπ 
ππνδεηθλύεη εάλ ην πξντόλ έρεη ηξαβήμεη πγξαζία θαη δελ είλαη 
θαηάιιειν γηα ρξήζε. 

Σηε ζπζθεπαζία πεξηέρεηαη θπιιάδην κε νδεγίεο ρξήζεο ζηα ειιεληθά 
θαη ζρεηηθά εηθνλίδηα. Ήηαλ άιισζηε ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ εηέζεζαλ 
από ηνλ θξάηνο γηα ηελ επηινγή ηεο εηαηξείαο. Σύληνκα ζα δνζεί ζηε 
δεκνζηόηεηα θαη επεμεγεκαηηθό βίληεν. 

Δείηε ηο πεπιεσόμενο ηηρ ζςζκεςαζίαρ: 

 

Πώς γίνεται το self test στο σπίτι 

Σύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ πξντόληνο, ην ηεζη γίλεηαη από ηε 
κύηε κε ηε ρξήζε κπαηνλέηαο (ή ζηπιενύ). Η εηδηθή κπαηνλέηα πξέπεη 
λα ηνπνζεηείηαη θαη ζηα δύν ξνπζνύληα ζε βάζνο 2,5 εθαηνζηά, ώζηε λα 
ζπιιέγεηαη αξθεηή πνζόηεηα θαη λα ππάξρεη επάξθεηα δείγκαηνο. 

1. Πεξηζηξέθνπκε ζην ζεκείν εθείλν 5 θνξέο ηελ κπαηνλέηα, ώζηε 
λα ζπιιέμεη ηε βιέλε. Αθνινύζσο επαλαιακβάλνπκε ηε 
δηαδηθαζία θαη ζην άιιν ξνπζνύλη. Γηα ηε ιήςε ηνπ πιηθνύ ν 
ζηπιεόο δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζεί ζε πνιύ κεγάιν βάζνο, 
όπσο ζπκβαίλεη κε ηα rapid tests. 

2. Σηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύκε ηε κπαηνλέηα ζην κπνπθαιάθη κε ην 
πγξό θαη ην ζπξώρλνπκε πάλσ θάησ γηα ηνπιάρηζηνλ 20 
δεπηεξόιεπηα. 



3. Αθαηξνύκε ηελ κπαηνλέηα πξνζεθηηθά θαη αλαθαηεύνπκε θαιά ην 
κπνπθαιάθη κε ην πγξό. 

4. Αθνινύζσο, αλνίγνπκε ζπζθεπαζία αινπκηλίνπ πνπ πεξηέρεη ηε 
δνθηκαζηηθή ηαηλία. Τελ ηνπνζεηνύκε ζε κία επηθάλεηα ρσξίο 
θιίζε θαη ξίρλνπκε ηξεηο ζηαγόλεο από ην κπνπθαιάθη κε ην πγξό 
ζηελ εηδηθή νπή. 

Δείηε όιε ηε δηαδηθαζία: 

 

Τν απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηε δνθηκαζηηθή ηαηλία, ε νπνία έρεη δύν πεδία 
κε ηα γξάκκαηα C θαη T πνπ εξκελεύνπλ ηα απνηειέζκαηα. Μπνξνύκε 
λα δνύκε ηα απνηειέζκαηα ζε 15 κε 20 ιεπηά, όρη όκσο αξγόηεξα. 
Αθνινύζσο απνζέηνπκε ηε ζπζθεπαζία ζε θάιαζν αρξήζησλ. 

Δείηε όλερ ηιρ πιθανέρ ενδείξειρ ηος αποηελέζμαηορ: 



Αρνητικό                 Θετικό                    Άκσρο                    Άκσρο 

 

Τι γίνεται σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος 

Τν ζεηηθό απνηέιεζκα από ηα self-tests ζα δειώλεηαη από ηνλ ίδην ηνλ 
πνιίηε ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή πιαηθόξκα selftesting.gov.gr πνπ 
θαηαζθεπάδεη ήδε ην ππνπξγείν Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ ΗΔΙΚΑ. Σηόρνο είλαη, όηαλ θηάζνπλ ηα ηεζη ζηα 
θαξκαθεία, λα είλαη έηνηκε θαη ε ειεθηξνληθή πιαηθόξκα, ζηελ νπνία ζα 
δειώλνληαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζεηηθόηεηαο θαη ηε ρνξήγεζε εηδηθήο 
αλαξξσηηθήο άδεηαο από ηελ εξγαζία, ζα απαηηείηαη επαλέιεγρνο ζε 
δνκή Υγείαο. Ο επαλέιεγρνο ζε ηδησηηθή δνκή ζα είλαη δσξεάλ. 

 


