COM UTILITZAR UN TEST D'ANTÍGENS PER AUTODIAGNÒSTIC DE
COVID-19
Quan fer la prova?
• En els 7 primers dies des de la infecció.
• En els 5 primers dies amb símptomes.
Ús correcte del test
• Fer-ho immediatament després de prendre la mostra
• Seguir les instruccions d'ús. La línia de control (C) sempre ha de ser visible.
El resultat del meu test és positiu. Què he de fer? Tinguis o no símptomes de COVID-19
• Comença immediatament l’autoaïllament.
• Contacta amb els serveis sanitaris per realitzar una prova de confirmació mitjançant un
laboratori acreditat a les Illes Balears (ja sigui a través del Servei de Salut de les Illes Balears o
mitjançant la teva assegurança privada).
• Si es realitza la prova de confirmació mitjançant el Servei de Salut de les Illes Balears has de
trucar al telèfon 971 211 998 per demanar orientació i aportar el tiquet de compra del test
adquirit a l'oficina de farmàcia.
• En acudir al centre mèdic per realitzar la prova de confirmació: respecta la distància de 1.5
m, higiene de mans, puntualitat i mascareta quirúrgica, o preferiblement FFP2, en tot
moment en sortir de casa.
El resultat del test és negatiu. Què he de fer?
Tot i que el test només mostri la línia de control (C) i sigui, a priori, negatiu, no exclou la
possibilitat d'infecció. Pot ser que la càrrega viral sigui massa baixa per ser detectada.
Si presentes símptomes compatibles amb la COVID-19 o ets contacte estret, comença
immediatament l’autoaïllament i contacta amb els serveis sanitaris (trucant al telèfon
INFOCOVID 900 100 971 o demana cita a la teva assegurança privada).
Puc obtenir un resultat fals negatiu?
Sí, pot existir infecció activa encara que el resultat de la prova sigui aparentment negatiu. Has
de tenir en compte que el test d'antígens té una sensibilitat menor que una PCR. És possible un
resultat fals negatiu si la càrrega viral és baixa (reduït nombre de virus a la mostra), el que
passa durant els dies inicials o finals de la infecció.
Els resultats negatius poden produir una sensació de falsa seguretat. Si és el teu cas, no relaxis
les mesures de protecció, ús de mascareta, higiene de mans i distància interpersonal.

Per a més informació, consulta el teu farmacèutic
Més informació:

