
CLINITEST®

Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

PRZEZNACZENIE
CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test jest testem bocznego przepływu, przeznaczonym do jakościowego wykrywania 
antygenu w postaci białka nukleokapsydu wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus, nazywany również wirusem wywołującym chorobę 
COVID-19) w wymazach bezpośrednich z nozdrzy przednich (łac. nares). Wymazy z nozdrzy osób poniżej 12. roku życia i powyżej 
70. roku życia powinny być pobierane przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem. Test ten jest przeznaczony do wspomagania 
szybkiego rozpoznawania zakażeń koronawirusem. Może być wykorzystywany do badań przesiewowych osób objawowych i 
bezobjawowych oraz osób z obszarów o niskiej częstości występowania zakażeń. Jeśli objawy utrzymują się pomimo negatywnego 
wyniku testu, zalecane jest zasięgnięcie porady lekarskiej.

STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIE
Koronawirus może wywoływać ostrą chorobę zakaźną układu oddechowego nazywaną chorobą COVID-19. Obecnie głównym 
źródłem zakażenia są osoby zakażone koronawirusem; osoby zakażone mogą być źródłem zakażenia, nawet jeśli nie występują 
u nich objawy. Według najnowszych danych epidemiologicznych okres od zakażenia do wystąpienia objawów choroby wynosi od 
1 do 14 dni, w większości przypadków od 3 do 7 dni. Główne objawy zakażenia to gorączka, zmęczenie i suchy kaszel. W rzadkich 
przypadkach stwierdza się nieżyt nosa, katar, ból gardła, ból mięśni i biegunkę. 

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test to test przeznaczony do detekcji antygenu w postaci białka nukleokapsydu koronawirusa.
Antygen jest na ogół wykrywalny w próbkach pobranych z górnych dróg oddechowych w ostrej fazie zakażenia. 
Szybkie rozpoznanie zakażenia koronawirusem oraz objęcie pacjenta opieką i wdrożenie odpowiedniego leczenia przez lekarzy 
wspomagają sprawniejsze i skuteczniejsze kontrolowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

ZASADA DZIAŁANIA TESTU
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test to test wykonywany metodą przepływu bocznego, przeznaczony do wykrywania 
antygenu w postaci białka nukleokapsydu koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 w wymazach bezpośrednich z nozdrzy. 
Po dodaniu przygotowanej próbki do dołka na próbkę próbka przepływa bocznie przez kasetkę testową. Reakcja przebiegająca 
podczas testu trwa 15 minut. Jeśli podczas testu zostanie wykryte odpowiednie białko koronawirusa, w obszarze linii testowej 
(T) pojawi się linia wskazująca na wynik pozytywny. Brak widocznej linii testowej (T) wskazuje na wynik negatywny. Jeśli test 
wykonano poprawnie, w obszarze linii kontrolnej (C) zawsze pojawi się linia.

DOSTARCZANE MATERIAŁY
1 Kasetka testowa
1 Sterylna wymazówka
1 Próbowka do izolacji z buforem i końcówką
1 Instrukcja użytkowania
1 Skrócona instrukcja obsługi

MATERIAŁY WYMAGANE, ALE NIEDOSTARCZANE
Zegar, minutnik lub stoper oraz worek z tworzywa sztucznego na odpady.

OSTRZEŻENIA
1. Wyłącznie do stosowania w diagnostyce in vitro.
2. Kasetka testowa powinna pozostać w zamkniętej torebce do momentu użycia.
3. Nie używać zestawu do testowania po upłynięciu daty ważności.
4. Wymazówki, probówki i kasetki testowe są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.
5. Nie wymieniać ani nie mieszać składników z różnych zestawów.
6. Testy należy wykonywać wyłącznie przy użyciu wymazówek dostarczonych z zestawem.
7. W celu uzyskania dokładnych wyników nie należy używać próbek zawierających krew ani próbek o dużej lepkości (gęstych, 

kleistych).
8. Próbki należy poddać analizie zgodnie z instrukcjami opisanymi w części Procedura testowa w tej ulotce dołączonej do 

produktu. Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania może doprowadzić do uzyskania niedokładnych wyników.
9. Nieodpowiednie lub niewłaściwe pobieranie i przechowywanie próbek może mieć negatywny wpływ na wyniki.
10. Wykonywanie testu w miejscach o wysokiej wilgotności lub w temperaturach powyżej lub poniżej zakresu 15–30°C może mieć 

negatywny wpływ na wyniki.
11. Elementy zestawu oraz próbki wymazów należy zebrać do worka z tworzywa sztucznego i wyrzucić jako odpady z gospodarstw 

domowych.
12. Przechowywać zestaw w miejscu niedostępnym dla dzieci w celu zminimalizowania ryzyka przypadkowego wypicia buforu lub 

połknięcia małych części.
13. Po naniesieniu roztworu nie wolno poruszać kasetki testowej.

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ

PROCEDURA TESTOWA
Przed wykonaniem testu należy umyć lub odkazić ręce. Test należy wykonywać w temperaturze pokojowej (15–30°C). Jeśli którakolwiek 
część zestawu do testowania była przechowywana w chłodziarce, przed użyciem doprowadzić ją do temperatury pokojowej.

1. Włożyć probówkę do płytki roboczej. Zdjąć zatyczkę z probówki. 

2. Otworzyć opakowanie z wymazówką w oznaczonym miejscu. Chwycić wymazówkę za koniec z tworzywa sztucznego i wyjąć 
ją z opakowania. Nie dotykać chłonnej końcówki wymazówki.

3. Ostrożnie włożyć chłonną końcówkę wymazówki do lewego nozdrza. Upewnić się, że cała końcówka wymazówki znajduje się 
wewnątrz nozdrza (głębokość 2–4 cm). W przypadku wyczucia oporu nie należy wsuwać wymazówki głębiej.

4. Obrócić wymazówkę co najmniej 5 razy, dociskając końcówkę wymazówki do ścianki nozdrza. Należy dobrze docisnąć 
końcówkę wymazówki do ścianki nozdrza.

5. Wyjąć wymazówkę i włożyć ją do prawego nozdrza. Powtórzyć krok 3 i 4.

6. Wyjąć wymazówkę z nozdrza i wyłożyć ją do probówki w płytce roboczej.
7. W celu dokładnego wymieszania obrócić wymazówkę co najmniej 6 razy, dociskając czubek wymazówki do dna i ścianek probówki.
8. Uruchomić minutnik. Pozostawić wymazówkę w probówce na 1 minutę.
9. Ścisnąć probówkę kilka razy z zewnątrz. Odcisnąć maksymalną ilość roztworu z wymazówki.
10. Wyjąć wymazówkę i wyrzucić ją do worka z tworzywa sztucznego.
11. Wcisnąć końcówkę zakraplacza dołączoną do zestawu do próbówki i upewnić się, że jest ona dobrze dopasowana.

6 Times

1 minute

6 razy

1 minuta

12. Wyjąć kasetkę testową z torebki i położyć ją na płaskiej, czystej powierzchni.
13. Wkropić 4 krople roztworu do dołka na próbkę kasetki testowe, delikatnie ściskając probówkę.
14. Uruchomić minutnik i odczekać 15 minut. Istotne jest, aby odczytać wyniki dokładnie po upływie 15 minut.
15. Odczytać wyniki (patrz część Interpretacja wyników).

Wycisnąć 4 krople 
roztworu

Wynik 
pozytywny

Wynik 
nega-
tywny

Wynik 
nieważny

1. Zestaw można przechowywać w temperaturze pokojowej lub w chłodziarce (2–30°C).
2. Nie zamrażać żadnych elementów zestawu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
3. Kasetki testowe, które wyjęto z torebki na dłużej niż 1 godzinę, należy wyrzucić.
4. Jeśli zestaw nie jest używany, należy włożyć jego elementy do opakowania zestawu i zamknąć je.
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INTERPRETACJA WYNIKÓW
Istnieją trzy możliwe typy wyników.
1. POZYTYWNY:
Jeśli na kasetce testowej widoczne jest jedno z przedstawionych powyżej okienek wskazujących na wynik pozytywny, obecne jest aktywne 
zakażenie wirusem wywołującym chorobę COVID-19. Należy skontaktować się z lekarzem lub lokalną placówką medyczną i przestrzegać 
lokalnych zasad dotyczących samoizolacji. Może być konieczne powtórzenie testu innymi metodami, na przykład metodą PCR.
2. NEGATYWNY:
Jeśli na kasetce testowej widoczne jest przedstawione powyżej okienko wskazujące na wynik negatywny, nie wykryto zakażenia 
wirusem wywołującym chorobę COVID-19. W przypadku podejrzenia zakażenia należy powtórzyć test po 1–2 dniach, gdyż wirus 
nie jest wykrywalny z wysoką dokładnością we wszystkich fazach zakażenia. Pomimo negatywnego wyniku testu nadal należy 
przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad dotyczących kontaktu z innymi osobami oraz stosować środki ochronne.
3. NIEWAŻNY:
Jeśli wynik testu wygląda inaczej, to znaczy brak jest widocznych linii lub obecna jest tylko jedna linia w obszarze T, wynik jest 
nieważny. Wynik taki może być spowodowany błędem podczas wykonania testu. W takim przypadku należy powtórzyć test. W 
przypadku otrzymania kolejnego nieważnego wyniku należy skontaktować się z lekarzem lub centrum badań w kierunku COVID.

OGRANICZENIA
1. Ten test nie umożliwia rozpoznania zakażeń dróg oddechowych wywołanych przez mikroorganizmy inne niż koronawirus.
2. Nieprzestrzeganie procedury testowej może mieć negatywny wpływ na wydajność testu i/lub doprowadzić do unieważnienia

wyniku testu.
3. Poziom antygenu w próbce niższy niż minimalny poziom wykrywany przez test może doprowadzić do otrzymania fałszywie

negatywnego wyniku.
4. Nieprawidłowe pobranie próbki może doprowadzić do otrzymania fałszywie negatywnego wyniku.
5. Niedostateczne wymieszanie próbki wymazu w probówce może doprowadzić do otrzymania fałszywie negatywnego wyniku. 
6. Negatywny wynik nie wyklucza obecności koronawirusa w próbce, ponieważ może on być obecny w stężeniu niższym niż

minimalny poziom wykrywany przez test.
7. Jeśli wynik testu jest negatywny, a objawy kliniczne utrzymują się, zalecane jest przeprowadzenie dodatkowych badań z

wykorzystaniem innych metod klinicznych.
8. Podobnie jak w przypadku wszelkich testów do diagnostyki in vitro, ostateczne rozpoznanie musi być ustalone wyłącznie

przez lekarza po ocenie wszystkich danych klinicznych i laboratoryjnych.
9. Pozytywne wyniki testu nie wykluczają koinfekcji innymi patogenami.
10. Obecność pozytywnego wyniku nie umożliwia rozróżnienia wirusa SARS-CoV od wirusa SARS-CoV-2.
11. Ilość antygenu w próbce może spadać w miarę postępu choroby. Z tego względu poziom antygenu w próbkach pobranych

po upływie więcej niż 10 dni od zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19 może być niższy niż minimalny poziom 
wykrywany przez test. Badanie takich próbek wiąże się z większym ryzykiem uzyskania fałszywie negatywnego wyniku w 
szybkich testach antygenowych niż w testach PCR (których ocena jest dokonywana w laboratorium).

12. Wyniki negatywne nie wykluczają zakażenia koronawirusem i nie zwalniają z obowiązujących zasad dotyczących kontroli 
rozprzestrzeniania się wirusa (takich jak zasady dotyczące kontaktu z innymi osobami oraz stosowanie środków ochronnych).

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Czy wykonanie testu boli?
Podczas pobierania wymazu z nozdrzy może być odczuwany lekki dyskomfort. W celu uzyskania dokładnego wyniku testu istotne 
jest, aby pobrać wymaz z nozdrzy zgodnie z instrukcjami podanymi w części Procedura testowa. Dyskomfort może zwiększyć się, 
jeśli wymazówka zostanie włożona na głębokość większą niż głębokość zalecana. W przypadku ostrego bólu nie należy wsuwać 
głębiej wymazówki do nozdrza.

Jakie są potencjalne korzyści i zagrożenia związane z tym testem?
Potencjalne korzyści:
• Ten test może rozstrzygnąć o rozpoznaniu choroby COVID-19.
• Wyniki tego testu, wraz z innymi danymi, mogą ułatwić lekarzowi podjęcie świadomych decyzji dotyczących opieki nad pacjentem. 
• Poznanie swojego statusu zakażenia pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa wywołującego chorobę COVID-19.

Potencjalne zagrożenia:
• Ryzyko odczuwania dyskomfortu podczas pobierania wymazu.
• Ryzyko uzyskania błędnych wyników testu (patrz części Interpretacja wyników i Ograniczenia).

Czym różnią się testy molekularne, antygenowe i wykrywające przeciwciała wykonywane w kierunku COVID-19?
Dostępne są trzy główne typy testów w kierunku COVID-19, które różnią się znacznie między sobą. Testy molekularne (nazywane również 
testami PCR) wykrywają materiał genetyczny koronawirusa. CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test jest testem antygenowym. Testy 
antygenowe wykrywają białka, czyli małe cząsteczki koronawirusa. Testy wykrywające przeciwciała wykrywają przeciwciała produkowane 
przez układ odpornościowy człowieka w odpowiedzi na przebyte zakażenie wirusem wywołującym chorobę COVID-19. Testy wykrywające 
przeciwciała nie mogą być używane do ustalania rozpoznania aktywnego zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19.
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Jaką dokładnością charakteryzuje się test CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test?
Test CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test umożliwił identyfikację 97,25% próbek pozytywnych względem COVID-19 i 100% 
próbek negatywnych względem COVID-19. Ogólna dokładność testu CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test plasuje się na 
poziomie 98,73%. Próbki wykorzystane do określenia skuteczności tego testu zebrano podczas badania klinicznego prowadzonego 
w USA. Wyniki pozytywne i negatywne otrzymane dla próbek potwierdzono przy użyciu testu PCR zatwierdzonego przez 
amerykańską agencję FDA do stosowania w sytuacjach nagłych (EUA).

Co oznacza wynik pozytywny?
Pozytywny wynik testu oznacza, że w próbce wymazu stwierdzono obecność białek wirusa wywołującego chorobę 
COVID-19. Na pacjenta, który otrzymał wynik pozytywny, może zostać nałożony obowiązek samoizolacji w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego chorobę COVID-19. Konieczne jest również przestrzeganie odpowiednich zasad 
dotyczących kontroli rozprzestrzeniania się wirusa i skontaktowanie się z lekarzem lub lokalną placówką medyczną. W przypadku 
otrzymania wyniku pozytywnego zalecane jest potwierdzenie wyniku metodami alternatywnymi, na przykład wykonując test PCR.

Co oznacza wynik negatywny?
Negatywny wynik testu oznacza niskie prawdopodobieństwo choroby COVID-19. Nie wykryto białek wirusa w próbce 
wymazu; istnieje jednak ryzyko, że otrzymany negatywny wynik testu jest nieprawidłowy. Nieprawidłowe wyniki negatywne 
(fałszywie negatywne) mogą być spowodowane różnymi czynnikami:

• Ilość antygenu w próbce wymazu zmniejsza się wraz z trwaniem zakażenia.
• Wynik negatywny uzyskano przed wystąpieniem objawów.
• Pozostałe przyczyny wymieniono w części Ograniczenia.
W przypadku złego samopoczucia, nasilenia objawów lub wystąpienia nowych objawów należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

Czy ten test wykrywa wszystkie warianty wirusa? 

Wszystkie wirusy mogą ulegać mutacjom. Wiadomym jest, że wirus, który wywołuje chorobę COVID-19, ma wiele różnych 
wariantów. Test CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test wykrywa tę część wirusa, którą uznaje się za najmniej podatną na 
mutacje, czyli białko nukleokapsydu, małą cząstkę wirusa SARS-CoV-2. W obserwowanych wariantach mutacje zwykle wpływają 
na inną część wirusa SARS-CoV-2 — białko kolca (białko S). Jednakże w przypadku złego samopoczucia, nasilenia objawów lub 
wystąpienia nowych objawów, pomimo uzyskania negatywnego wyniku testu, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.
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