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Questões Gerais

Quando deve ser usado o Autoteste CLINITEST® Rapid COVID-19
Antigen?
O Autoteste CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen deve ser utilizado 
se você está apresentando sintomas de COVID-19 ou  está 
assintomático, mas teve contato com alguém que descobriu, 
posteriormente, que estava com a Covid-19. O autoteste pode 
ser feito a qualquer momento e ele  funciona mesmo que você 
esteja totalmente vacinado ou já tenha tido coronavírus 
anteriormente. Você poderá comprá-lo na farmácia ou em 
serviços especializados conforme a orientação da ANVISA a ser 
publicada.

Quais sintomas posso sentir se eu estiver COVID-19?
Os sintomas típicos incluem tosse, febre, nariz com coriza ou 
entupido ou espirros e/ou perda de olfato e paladar. Os 
primeiros sintomas aparecem 1 a 14 dias (na maioria dos casos 
3 a 7 dias) após a infecção.

Quais são as vantagens do Autoteste CLINITEST Rapid 
COVID-19  Antigen?
Não há necesssidade de equipamento de laboratório 

especializado ou treinamento profissional. Um simples swab 
nasal produz resultados precisos e de alta qualidade em apenas 
15 minutos, para que você possa descobrir rapidamente na sua 
casa se você ou um membro da família está infectado pelo 
SARS-CoV-2. 

O teste funciona para crianças (0 a 12 anos)?                    
O teste é aprovado para autoadministração por pessoas com 

12 anos de idade ou mais. Crianças mais novas podem ser 

testadas por um adulto seguindo as instruções. O teste não é 

aprovado para bebês e crianças com menos de 12 anos.

Componentes

Quais componentes estão inclusos no Autoteste 
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen?
Os kits de Autoteste CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen 
incluem:

• Dispositivos de teste (cartucho) 
• Swab estéreis
• Tubos de extração pré-preenchidos com solução tam-
pão
• Ponteira conta gota
• Instruções de uso
• Guia rápido de referências

 
 
 

Armazenamento e Estabilidade

Qual é o prazo de validade do teste?
O prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabri-
cação. Cada kit de teste é carimbado com uma data de vali-
dade. Não use o teste após a data de validade.

Posso usar o teste após a data de validade?
Não. Não podemos garantir a precisão de um teste 
expirado.

Por quanto tempo posso usar o dispositivo de teste 
(cartucho) depois de abrir a embalagem lacrada? 
Use o dispositivo de teste dentro de uma hora após 
removê-lo de sua embalagem selada. Descarte o 
dispositivo de teste se tiver sido desembalado por mais de 
uma hora.               l

 
Por quanto tempo a solução tampão é estável após a 
abertura do frasco?
Se armazenados e selados adequadamente, os tubos de
tampão pré-preenchidos durarão até a data de validade
impressa na embalagem externa do kit de teste. Os tubos de
tampão pré-preenchidos são projetados apenas para uso
único, devem ser usados logo após abertos e devem ser
descartados após cada uso. Descarte qualquer solução
tampão expirada. 

Como o teste deve ser armazenado?
Armazene o Autoteste CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen 
longe da luz solar em temperatura ambiente ou 
refrigerado (2–30°C).

Manipulação
Qual deve ser a temperatura do teste no momento
de uso?
Use o teste em temperatura ambiente (15–30°C).

Como o swab nasal é coletado?
Lave bem as mãos antes de iniciar o manuseio do swab. 
Insira cuidadosamente o swab na narina esquerda e role 
suavemente o swab 5 vezes ao longo das paredes da 
narina (revestimento nasal). Repita este procedimento 
com o mesmo swab na narina direita e retire-o 
cuidadosamente. Instruções ilustradas de uso e um guia 
de referência rápida estão incluídos em cada pacote de 
teste.

Posso retirar a amostra do swab nasal e fazer o teste
mais tarde?
Não. Teste a amostra imediatamente após coletá-la de
ambas as narinas.

Tirei o swab nasal de apenas uma narina. Agora o 
swab já foi colocado no tampão de extração. Posso ler 
e interpretar o resultado do teste?
Não. Os testes são precisos apenas se você coletar
amostras de ambas as narinas conforme orientações nas 
instruções de uso.

O teste foi acidentalmente exposto ao sol por vários
dias. Ainda posso usar o teste?
Não. O teste deve ser armazenado longe da luz solar a 
uma temperatura de 2–30°C. Não podemos garantir a 
precisão de testes armazenados incorretamente. Por favor, 
utilize um novo teste.

Tirei o dispositivo de teste (cartucho) da embalagem 
lacrada há 2 semanas. Ainda posso usar hoje? 
Não. Os dispositivos de teste que foram abertos por mais 
de uma hora não são eficazes e devem ser descartados. Por 
favor, utilize um novo teste.

Tirei o swab da embalagem lacrada há 2 semanas.
Ainda posso usar hoje?
Não. Os swabs devem ser usados   imediatamente após 
serem abertos. Caso contrário, podem deixar de ser 
estéreis, e o teste é eficaz apenas com a utilização de 
swabs estéreis.

Eu acidentalmente deixei cair o swab no chão. Ainda
posso usar?

Não. Os swabs devem ser estéreis. Os resultados do teste 
são imprecisos se o swab estiver contaminado por sujeira 
ou material que não seja o revestimento nasal.

Deixei o swab no tubo por mais de 1 minuto. Isso afe-
tará o resultado do teste?             
Sim. O não cumprimento do procedimento do teste pode 
afetar o desempenho do teste e/ou invalidar o resultado do 
teste.

Devo agitar a solução tampão antes de usá-la?

Não. Isso pode causar bolhas e resultar em volumes incorre-
tos de gotículas.

 Eu adicionei muitas gotas da solução tampão ao tubo. 
Isso afetará o resultado do teste?
De acordo com o procedimento de teste, você deve adi-
cionar 10 gotas da solução tampão para o tubo. Con-
tudo, um estudo do fabricante mostrou que um 
1 ou 2 gotas não afetarão o resultado do teste.

Dispensei muitas gotas no dispositivo de teste. Isso 
afetará o resultado do teste?
De acordo com o procedimento de teste, você deve adi-
cionar exatamente 4 gotas da solução de amostra no 
poço de amostra. Por favor, use um novo teste. 

Estou preocupado que o swab não tenha sido sufi-
cientemente imerso na solução tampão. Isso é um 
problema?
De acordo com o procedimento do teste, você deve pres-
sionar a cabeça do swab contra o fundo e as laterais do 
tubo, rolando-o pelo menos 6 vezes. Depois de deixar o 
swab no tubo por 1 minuto, você deve pressionar lados do 
tubo e espremer completamente o swab. Se você não tiver 
certeza se usou o teste corretamente, nós recomendamos 
você a repetir o teste.

Dispensei acidentalmente a solução no dispositivo de 
teste sem usar a ponta fornecida no kit. Isso afetará o re-
sultado do teste?
Sim. O teste pode não funcionar corretamente se você não 
empurrar a ponta fornecida no kit firmemente no tubo para 
dispensar a solução.

Eu acidentalmente peguei um pouco do tampão de ex-
tração em minhas mãos. O que devo fazer? 
Basta lavar as mãos com água corrente.

Eu acidentalmente derrubei o tubo e derramei um pouco 
do tampão. Posso prosseguir com o teste? 
Não, por favor utilize um novo tubo.

Posso usar água ao invés de solução tampão?
Não. O teste funciona apenas com a solução tampão inclusa 
no kit.

O Autoteste CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen pode ser 
usado com amostras obtidas por métodos alternativos, 
por exemplo, saliva ou gargarejo?
Não. O teste funciona apenas com amostras coletadas 
usando um swab nasal.

Posso passar o swab na boca para coletar a amostra? 
Não. O teste funciona apenas com amostras coletadas 
usando um swab nasal.

A solução tampão de extração pode ser usada como 
solução de gargarejo?
Não. A solução tampão deve ser usada apenas com o teste, 
conforme orientação. Se você acidentalmente colocar a 
solução tampão em sua pele/olhos/mucosas, lave a área 
afetada com água corrente.

É absolutamente necessário colocar o dispositivo do teste 
(cartucho) em uma superfície plana durante o 
procedimento de teste?
Sim. O dispositivo do teste deve ser colocado em uma 
superfície plana e limpa. O não cumprimento do 
procedimento de teste pode afetar o desempenho do teste e/ 
ou invalidar o resultado do teste.

Esperei mais de 15 minutos para ler o teste 
resultado. O resultado ainda é válido?
Não, o resultado deve ser lido aos 15 minutos. Se você 
esperou mais de 15 minutos, não podemos garantir a 
precisão do teste, e você deve testar novamente.

Descarte

Como descarto o teste e seus componentes? 

Estamos aguardando o posicionamento da ANVISA 

para orientações de descarte.

Interpretação de Resultados

Meu resultado é positivo. O que devo fazer?
Um resultado de teste positivo significa que as proteínas do 
vírus que causam a COVID-19 foram encontradas em sua 
amostra de swab. Estamos aguardando recomendações da 
ANVISA para o posicionamento do processo de um autoteste 
positivo.

Meu resultado é negativo. O que devo fazer?
Um resultado de teste negativo significa que é improvável que 
você tenha COVID-19. O teste não detectou as proteínas do 
vírus na amostra de swab. 
É possível que este teste dê um resultado negativo por alguns 
fatores abaixo (falso negativo):  
• A quantidade de antígeno na amostra de swab pode 
diminuir ao longo da infecção.                        
• Você pode testar negativo antes de desenvolver sintomas. 
• Outros motivos conforme especificado na seção de 
limitações e manuseio diferente ao indicado nas instruções de 
uso de teste.
Se você não estiver bem, seus sintomas piorarem ou 
desenvolver novos sintomas, é importante procurar um 
médico imediatamente.          

O resultado do meu teste é negativo, mas tenho sintomas 
da doença. Como devo proceder?
Se você se sentir inseguro, apesar de um resultado de teste 

negativo, entre em contato com o seu médico ou profissional 

de saúde para obter orientação.

O resultado do meu teste é inválido (a linha de controle 
não apareceu). Tenho que usar um novo swab ou posso 
usar o solução de extração restante?
Cada teste deve ser usado apenas uma vez. Se o seu teste 
não funcionar, utilize um novo cartucho, novo swab e nova 
solução.

Quais são as possíveis razões para a falha da linha de
controle não aparecer?
A linha de controle não aparecerá se você não tiver usado o 
teste conforme as instruções de uso. Por exemplo, você pode 
ter usado um volume de amostra insuficiente, coletado sua 
amostra incorretamente ou usado um teste expirado.

A linha de controle é apenas fracamente visível. Como 
devo proceder?
Enquanto a linha de controle estiver visível, os resultados do 
teste são confiáveis.

A linha "T" está muito fraca e quase não está visível. O que 
devo fazer?
Mesmo uma linha fraca no “T” indica um resultado positivo. 
Em caso de dúvida, repita o teste ou entre em contato com 
seu médico ou provedor de serviços médicos de emergência 
para orientação adicional.

Segurança e Eficácia

Crianças com mais de 12 anos podem fazer o teste 
sozinhas?
Sim. Realizamos estudos com o objetivo de determinar 
quais faixas etárias podem usar sozinhos o teste com 
segurança, usando apenas o folheto informativo e o 
procedimento de teste incluído no kit de teste, sem mais 
suporte ou explicações adicionais. Esses estudos 
mostraram que o teste pode ser usado com sucesso por 
crianças de 12 anos ou mais.
Aguardamos ainda as orientações da ANVISA para a faixa 
etária que poderá utilizar o autoteste.

Eu tenho um filho pequeno. Posso testá-lo?
Sim. Por favor, esteja ciente de que quanto mais nova for a 
criança, menor a anatomia do nariz. Se você não tiver 
certeza sobre como coletar uma amostra, entre em contato 
com um centro de teste de COVID ou com um médico 
para obter ajuda. Não recomendamos que as crianças com 
idade 11 anos ou menos façam o teste sozinhas, apenas 
pelos pais e responsáveis.

Existem riscos para a saúde da solução no teste? E se 
a solução (tampão) for ingerida, por exemplo?
Quando usado conforme as instruções, não há riscos à 
saúde com o teste, mas não ingira a solução tampão.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Siemens.

Coloquei água (cerveja, refrigerante, etc.) no teste. 
Por que está mostrando um resultado positivo?
O teste foi projetado para identificar o COVID-19 apenas 
em amostras nasais humanas. O uso de água ou outros 
fluidos pode gerar resultados diferentes (como 
desencadear um falso positivo). O teste é preciso 
quando usado conforme as instruções de uso.
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Eu me machuquei quando inseri o cotonete no meu 
nariz, ou o cotonete está manchado de sangue por 
outro motivo. O que devo fazer? 

Se você se machucou, o teste não produzirá um resultado 
preciso. Consulte o seu médico ou entre em contato com o 
serviço de emergência. Por favor, siga as instruções que 
você recebeu do seu médico ou profissional de saúde.


