
Masukkan alat swab ke rongga hidung 
(~1,5cm - 2cm). Usapkan swab di sekeliling 
dinding setiap rongga hidung
setidaknya 4 kali. 
Ambillah sampel 
selama 15 detik. 

INSTRUKSI SWAB MANDIRI

JANGAN DILANJUTKAN JIKA:

PROSEDUR SWAB

Mimisan dalam 
24 jam terakhir

Operasi hidung 

dalam 4 minggu

terakhir

Cedera di wajah 

dalam 8 minggu

terakhir

21 Harap bersihkan tangan Anda 

sebelum memulai tes.

UNTUK RAPID TEST ANTIGEN QUIDEL QUICKVUE

Buka tutup tube yang telah 
berisi cairan lalu letakkan 
dalam tube holder.

3 Buka kemasan alat swab 
hidung. 
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5 Segera masukkan 
alat swab ke dalam 
tube terbuka yang 
telah berisi cairan 
hingga menyentuh 
dasar tube. Aduk
atau putar alat swab 
3 atau 4 kali. 

6 Biarkan alat swab 
berada dalam tube
setidaknya selama
1 menit. 

1

Usap ujung alat swab ke dinding tube untuk memeras cairan sebanyak 
mungkin saat mengeluarkan alat swab. Jangan sentuh ujung alat swab. 
Buang alat swab ke dalam kantong sampah medis.
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8 Siapkan test strip dengan 
membuka kantongan
strip pada tanda sobek. 
Buka test strip dengan 
hati-hati dan hanya
pegang bagian atas 
stripnya saja. 
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10

Masukkan test strip ke 
tube terbuka yang telah 
berisi cairan, dengan 
panah ke arah bawah. 

Test strip harus dibaca dalam 5 menit setelah dibuka dari tube yang telah berisi cairan untuk 
menghindari hasil tidak akurat. Selama ini, harap letakkan test strip di permukaan yang rata.

• Penampakan adanya
SALAH SATU warna pink 
hingga kemerahan pada 
Test Line DAN prosedural 
Control Line warna biru 
menunjukkan hasil tes nya
positif. 

• Penampakan HANYA prosedural Control Line warna biru 
menunjukkan hasil tes nya negatif.

• Jika Control line warna biru tidak muncul meskipun adanya
salah satu warna pink hingga kemerahahan pada Test Line
ATAU jika warna latar belakang tidak jelas dan mengganggu 
proses pembacaan tes, maka hasil tes invalid. Harap ulangi 
tes dengan menggunakan alat tes yang lain. 

12 Bersihkan tangan Anda 

setelah tes.
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INSTRUKSI SWAB MANDIRI

PROSEDUR SWAB

UNTUK RAPID TEST ANTIGEN QUIDEL QUICKVUE

Hasil positif Hasil negatif Hasil invalid 

2

Tunggu selama 10 menit 

sebelum mengecek hasilnya 

di test strip. 
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Jika diuji positif atau tidak benar sebanyak
dua kali,

Silahkan ke dokter untuk pemeriksaan medis
lebih lanjut dan konfirmasi pengujian.


