
CLINITEST®

Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE
• Ten test można wykonywać w ciągu pierwszych dziesięciu 

dni od wystąpienia objawów choroby COVID-19.
• Ten test jest zatwierdzony do użytku w warunkach 

domowych przez osoby, które ukończyły 12. rok życia. 
Wymazy z nozdrzy osób poniżej 12. roku życia i powyżej 
70. roku życia powinny być pobierane przez osoby dorosłe 
lub pod ich nadzorem.

• Przygotowanie testu zajmuje około 5 minut, a wynik testu 
należy odczytać po 15 minutach.

• Aby uzyskać prawidłowy wynik, istotne jest ścisłe 
przestrzeganie instrukcji.

• Przed rozpoczęciem testu należy doprowadzić kasetkę 
testową i roztwór buforowy do temperatury pokojowej 
(15–30°C).

• Przed wykonaniem testu oraz po wykonaniu testu należy 
umyć lub odkazić ręce.

• W przypadku wykonywania testu innej osobie należy nosić 
odpowiednie środki ochrony osobistej (np. maseczkę, 
rękawiczki).

W przypadku pytań dotyczących wykonywania testu lub 
odczytywania wyników należy skontaktować się z działem 
obsługi klienta.
Strona internetowa: www.clinitest.siemens-healthineers.com

PIERWSZE KROKI
Zawartość zestawu
1. Sterylna wymazówka (1)
2. Kasetka testowa (1)
3. Próbowka do izolacji z buforem i końcówką (1)
4. Instrukcja użytkowania (1)
5. Skrócona instrukcja obsługi (1)

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

PROCEDURA TESTOWA

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

Krok 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.

Krok 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.

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

Krok 6.
Wyjąć wymazówkę z nozdrza 
i wyłożyć ją do przygotowanej 
probówki w płytce roboczej.

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

Krok 11.
Wcisnąć końcówkę zakraplacza 
dołączoną do zestawu do 
probówki i upewnić się, że jest 
ona dobrze dopasowana.

Krok 12.
Wyjąć kasetkę testową z 
woreczka i położyć ją na 
płaskiej, czystej powierzchni.

Krok 13.
Wkropić 4 krople roztworu 
do dołka na próbkę kasetki 
testowej, delikatnie ściskając 
probówkę.

Krok 14.
Uruchomić minutnik i odczytać wyniki 
po upłynięciu 15 minut. Istotne jest, aby 
odczytać wyniki dokładnie po upłynięciu 
15 minut.

Wycisnąć 4 krople 
roztworu

Krok 8.
Uruchomić minutnik. 
Pozostawić wymazówkę 
w probówce na 
1 minutę.

Krok 9.
Ścisnąć probówkę kilka 
razy z zewnątrz. Odcisnąć 
maksymalną ilość roztworu 
z wymazówki.

Krok 10. 
Wyjąć wymazówkę i wyrzucić 
ją do worka z tworzywa 
sztucznego.

Krok 7.
W celu dokładnego 
wymieszania obrócić 
wymazówkę co najmniej 6 razy, 
dociskając czubek wymazówki 
do dna i ścianek probówki.

Krok 15.
Odczytać wyniki. Istnieją trzy możliwe typy wyników.

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.

Jeśli na kasetce testowej widoczne jest 
przedstawione po lewej 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.

Pozytywny wynik testu

Jeśli na kasetce testowej widoczne 
jest jedno z przedstawionych 
po lewej 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.

Negatywny wynik testu Nieważny wynik testu
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WYKAZ SYMBOLI
Zapoznać się z instrukcją 
użytkowania

Liczba testów  
w zestawie

Autoryzowany przedstawiciel

Wyłącznie do stosowania 
w diagnostyce in vitro

Data przydatności 
do użycia

Nie używać ponownie

2°C

30°C Przechowywać w temperaturze 
2–30°C

Numer serii
Numer katalogowy

Producent

6 times6 razy

15 Minutes15 minut

1 Minute1 minuta

Wyrób do samokontroli
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