
Uudne koroonaviiruse test. 

 Tuvastab kiirelt ja mugavalt COVID-19 olemasolu 

 Puudub ebameeldiv kokkupuude vatitikkudega. 

 Regulaarse testimisega on alati kindlus ja meelerahu. 

 Toodetud Euroopa Liidus 

 Täpsus 97.8%, spetsiifilisus 100% 

Imelihtne – testitulemus on käes 10 minutiga. 

 Testitav isik peab 30 sekundi vältel enda suhu koguma sülge (~0,5ml.) 

 Süljeproov kogutakse anumasse. 

 Anumas olev proov segatakse läbi. 

 10 minuti pärast on tulemus nähtav spetsiaalsel testerkaardil. 

 NB! Positiivse tulemuse korral teavita perearsti või võta ühendust perearsti nõuandeliiniga 1220. 

Mis on Saligen? 
Antigeeni kiirtest Saligen on diagnostiline tervisevahend, mis põhineb SARS-CoV-2 antigeeni tuvastamise põhimõttel 

inimese süljes. 

Seda kasutatakse isikutel, kellel on COVID-19 nakkuse kahtlus. 

Lihtsamalt öeldes: 

See on uudne koroonaviiruse test. 

 Tuvastab kiirelt ja mugavalt COVID-19 olemasolu 

 Puudub ebameeldiv kokkupuude vatitikkudega. 

 Regulaarse testimisega on alati kindlus ja meelerahu. 



Kui lihtne on seda kasutada? 
Imelihtne – testitulemus on käes 10 minutiga. 

 Testitav isik peab 30 sekundi vältel enda suhu koguma sülge (~0,5ml.) 

 Süljeproov kogutakse anumasse. 

 Anumas olev proov segatakse läbi. 

 10 minuti pärast on tulemus nähtav spetsiaalsel testerkaardil. 

 

Kui täpne on testitulemus? 
Saligeni testimiskaardile on paigaldatud sisekontrollielement, mis näitab, kas kasutatud proov oli piisav – tänu sellele on 

koheselt teada, kas testi läbiviimine oli edukas. 

See tagab testimise kõrge efektiivsuse ja edukuse. 

Kuidas erineb Saligen teistest kiirtestidest? 
Mugav ja valutu – vajalik vaid veidike sülge. 

Teised sarnased testid vajavad proovi võtmist nina seest või äärmisel juhul ka verest. 

Kiireim turul – 10 minutit. 

Erinevad “kiirtestid” võivad aega võtta 30 minutist kuni mitme tunnini. 



Arendatud spetsiaalselt aktiivse SARS-CoV-2 viiruse olemasolu tuvastamisele. 

Sarnased testid võivad tuvastada vaid juba haiguse läbi põdenud inimesi ehk nad ei tuvasta aktiivset nakkust nagu 

Saligen oma tuvastab. 

Lihtne kasutada nii lastega kui ka seenioritega. 

Vatitikkude ning verega tehtavad testid tekitavad ebamugavust, mistõttu proovi kättesaamine võib olla raskendatud. 

Kuidas testitulemust lugeda? 
Peale testi tegemist võib testerkaart näidata kokku kolme erinevat tulemust: 

Test negatiivne SARS-CoV-2 antigeenid 

puuduvad. 

Tähise “C” juurde tekib joon. 

 

Test positiivine SARS-CoV-2 antigeenid 

tuvastati antud proovis. 

Tähise “C” ja “T” juurde 

tekivad jooned. 

 

Test ebaselge Testimiseks võis proov olla 

mittepiisav. Soovitatav korrata 

testi. 

Tähise “T” juurde tekib joon 

või ei teki ühtegi joont. 

 

Kiirtestide efektiivsust on märgatud juba üle Euroopa. Näiteks Saksamaal lubatakse kiirteste kasutada töökohtadel ning 

hooldekodudes. Austrias aga teevad kooliõpilased koroonaviiruse kiirtesti igal esmaspäeval. Saligen on toodetud Tšehhi 

ettevõtte poolt, läbinud verifitseerimise, täpsus 97.8%, spetsiifilisus 100%. 

https://medifum.ee/kiirtest-kodus-kasutamine/  
 


