
Všeobecné otázky
Kedy sa má antigénový samotest CLINITEST® Rapid 
COVID-19 Antigen Self-Test používať?
Antigénový samotest CLINITEST Rapid COVID-19 Anti gen 
Self-Test môže pomôcť zistiť antigén u ľudí, ktorí boli 
infikovaní vírusom SARS-CoV-2 alebo u ktorých existuje 
podozrenie, že boli nakazení ochorením COVID-19. Test 
Vám pomôže rozhodnúť sa, ako postupovať po získaní 
výsledku testu (pozrite tiež > Interpretácia výsledkov).

Aké príznaky môžem mať, ak mám COVID-19?
Medzi typické príznaky patrí pretrvávajúci kašeľ, vysoká 
teplota a/alebo strata čuchu a chuti. Prvé príznaky sa 
objavujú 2 až 14 dní (vo väčšine prípadov 5 až 6 dní) po 
kontakte s vírusom.

Kedy mám použiť antigénový samotest CLINITEST 
Rapid COVID-19 Antigen Self-Test?
Ak máte podozrenie, že ste mohli byť infikovaní 
ochorením COVID-19, tento test môže pomôcť zistiť 
antigény vírusu SARS-CoV-2 vo Vašom tele. Test sa 
vykonáva testovaním vzorky získanej výterom z  
nosovej dutiny.

Aké sú výhody antigénového samotestu CLINITEST 
Rapid COVID-19 Antigen Self-Test?
Získanie výsledku testu trvá približne len 15 minút. 
Postup testovania je jednoduchý a nevyžaduje si žiadne 
špeciálne školenie.

Balenie
Na koho sa mám obrátiť, ak balenie neobsahuje 
všetky súčasti alebo je poškodené?
Obráťte sa na predajcu, kde ste si túto súpravu na 
samotestovanie zakúpili, alebo na referenčné miesto,  
kde ste túto súpravu dostali.

Skladovanie
Aký je čas použiteľnosti testu?
Čas použiteľnosti testu je 24 mesiacov od dátumu 
výroby. Test by sa nemal použiť po dátume exspirácie 
vytlačenom na testovacej súprave.

Môžem test použiť po dátume exspirácie?
Po dátume exspirácie testovaciu pomôcku ani reagencie 
nepoužívajte.

Ako dlho sa môže testovacia kazeta použiť po otvorení 
uzavretého obalu?
Po vybratí testovacej súpravy z obalu ju použite do 1 
hodiny. Testovacie kazety, ktoré boli mimo uzavretého 
obalu dlhšie ako jednu hodinu, sa musia zlikvidovať.

Ako sa má test uchovávať?
Antigénový samotest CLINITEST Rapid COVID-19 Anti- 
  gen Test sa musí uchovávať pri teplote v rozmedzí od  
2 do 30 °C (od 36 do 86 °F) a nesmie byť vystavený 
priamemu slnečnému žiareniu.

Manipulácia
Akú teplotu má mať test v čase použitia?
Test by mal mať pri použití izbovú teplotu  
(15–30 °C/59–86 °F).

Ako sa vykonáva výter z nosa?
Odberovú tyčinku opatrne vsuňte do jednej nosovej 
dierky a jemne ňou 5-krát otočte pozdĺž stien nosovej 
dierky (nosovej sliznice). Zopakujte postup v druhej 
nosovej dierke s tou istou odberovou tyčinkou a opatrne 
ju vyberte. Pozrite si aj informácie v pokynoch na 
používanie a v stručnej referenčnej príručke.

Môžem si urobiť výter z nosa a test vykonať neskôr?
Nie, vzorky sa musia otestovať ihneď po odbere výteru.

Urobil/-a som si výter len z jednej dierky. Teraz už je 
výter vložený do extrakčného pufru. Môžem prečítať 
a interpretovať výsledok testu?
Najskôr vykonajte test. Ak testovacia kazeta ukazuje 
pozitívny výsledok testu v okienku s výsledkami, je 
možné, že ste akútne infikovaní vírusom spôsobujúcim  
COVID-19. Ak je výsledok testu negatívny alebo neplatný, 
test musíte zopakovať. Keďže návod na použitie nebol 
dodržaný, nevylučuje to, že môžete byť infikovaní.

Test bol niekoľko dní nechtiac vystavený slnku. 
Môžem ho ešte použiť?
Nie. Test sa MUSÍ uchovávať pri teplote maximálne  
30 °C (86 °F). Musíte teda predpokladať, že bol test dlho 
vystavený vysokým teplotám.

Testovaciu kazetu som vybral/-a z uzavretého obalu 
pred dvomi týždňami. Môže sa dnes použiť?
Nie. Ak bola testovacia kazeta mimo uzavretého obalu 
dlhšie ako jednu hodinu, musí sa zlikvidovať.

Odberovú tyčinku som vybral/-a z uzavretého obalu 
pred dvomi týždňami. Môže sa dnes použiť?
Nie. Odberové tyčinky sú sterilné a musia zostať v obale. 
Tyčinka vybratá z obalu by už nebola sterilná.

Odberová tyčinka mi nechtiac spadla na zem. Môže sa 
ešte použiť?
Nie. Odberové tyčinky musia byť pred použitím sterilné.

Pri vkladaní odberovej tyčinky do nosa som sa 
poranil/-a alebo je na odberovej tyčinke krv z iného 
dôvodu. Čo mám robiť?
Ak ste sa zranili, test neprinesie spoľahlivý výsledok. 
Poraďte sa so všeobecným lekárom alebo zavolajte na 
linku tiesňového volania. Postupujte podľa pokynov, 
ktoré dostanete od svojho lekára alebo od orgánov 
zdravotnej starostlivosti. Ak vzorka obsahuje krv, 
výsledok nemusí byť presný.

Výter som nechal/-a stáť v skúmavke dlhšie ako jednu 
minútu. Bude to mať vplyv na výsledok testu?
Podľa návodu na použitie sa test má vykonať ihneď po 
tom, ako sa nechá inkubovať 1 minútu.

Mám pufer pred použitím pretrepať?
Nie, môže to spôsobiť bublinky a mať za následok 
nesprávne objemy kvapiek.

Do skúmavky som nakvapkal/-a príliš veľa kvapiek 
pufru. Bude to mať vplyv na výsledok testu?
Podľa návodu na použitie by ste do skúmavky mali pridať 
približne 10 kvapiek pufru (približne 0,3 ml). Štúdia 
výrobcu preukázala, že 1 alebo 2 kvapky navyše nebudú 
mať vplyv na výsledok testu. 

Nakvapkal/-a som príliš veľa kvapiek na testovaciu 
kazetu. Bude to mať vplyv na výsledok testu?
Podľa návodu na použitie by ste do jamky na vzorku mali 
pridať presne 4 kvapky roztoku vzorky. Použite nový test.

Obávam sa, že výterová tyčinka nebola dostatočne 
ponorená do pufru. Je to problém?
Podľa návodu na použitie by ste mali výterovú tyčinku 
pritlačiť o dno a bočné strany skúmavky a aspoň 6-krát 
ňou otočiť. Po tom, ako ju necháte inkubovať 1 minútu, 
pritlačte k sebe steny skúmavky a úplne stlačte.

Nechtiac som nakvapkal/-a roztok na testovaciu 
kazetu bez použitia viečka/špičky. Bude to mať vplyv 
na výsledok testu?
Áno. Špička obsahuje filtračnú vložku. Ak nepoužijete 
špičku kvapkadla, test nemusí správne fungovať.

Nechtiac sa mi dostalo trocha extrakčného pufru  
na ruky. Čo mám robiť? 
Dôkladne si umyte ruky.

Nechtiac som prevrátil/-a skúmavku a rozlial/-a trocha 
pufru. Môžem pokračovať v teste?
Použite novú skúmavku a nakvapkajte do nej požadovaný 
počet kvapiek pufru.

Môžem namiesto pufru použiť vodu?
Nie. Na vykonanie testu sa nesmie použiť voda.

Je možné použiť antigénový samotest CLINITEST  
Rapid COVID-19 Antigen Test so vzorkami získanými 
alternatívnymi metódami, napríklad kloktaním? 
Nie. Test funguje iba so vzorkami odobratými pomocou 
výteru z nosa.

Môže sa ako extrakčný pufer použiť ako kloktací 
roztok?
Ako je uvedené v návode na použitie, jedinou metódou 
odberu vzorky je výter z nosa. Keďže pufer obsahuje azid 
sodný, je potrebné vyhnúť sa akémukoľvek kontaktu 
pufru s pokožkou/sliznicami. Ak sa pufer náhodou 
dostane do kontaktu s pokožkou, očami alebo sliznicami, 
postihnuté miesto dôkladne opláchnite tečúcou vodou.

Je absolútne nevyhnutné položiť testovaciu kazetu  
na rovný povrch počas postupu testovania?
Áno. Akékoľvek iné umiestnenie môže mať vplyv na 
citlivosť testu a ovplyvniť výsledok testu.

Výsledok testu som odčítal/-a po viac ako  
15 minútach. Je výsledok stále platný? 
Výsledky neodčítavajte po 20 minútach. Výsledky 
odčítané po tomto čase môžu vykazovať falošný 
výsledok. Test by sa mal zopakovať.

Interpretácia výsledkov
Výsledok je pozitívny. Čo mám robiť?
Ak testovacia kazeta vykazuje v okienku s výsledkom 
pozitívny výsledok, existuje podozrenie, že ste v akútnej 
fáze infekcie ochorením COVID-19. Vyhýbajte sa fyzickému 
kontaktu s inými ľuďmi. Bezodkladne sa obráťte na 
všeobecného lekára alebo zavolajte na linku tiesňového 
volania. Postupujte podľa pokynov, ktoré dostanete od 
svojho lekára alebo od orgánov zdravotnej starostlivosti.

Výsledok je negatívny. Čo mám robiť?
Ak testovacia kazeta vykazuje v okienku s výsledkom 
negatívny výsledok, tentokrát sa nezistila žiadna infekcia 
ochorením COVID-19. V prípadoch podozrenia z infekcie 
sa má test zopakovať po 1–2 dňoch, pretože vírus sa 
nedá spoľahlivo zistiť vo všetkých fázach infekcie. 
Negatívny výsledok je platný v danom čase (= žiadna 
aktuálna vírusová záťaž). Je veľmi dôležité, aby ste 
naďalej dodržiavali pravidlá obmedzeného kontaktu  
a zvýšenej hygieny (rúško, hygiena, odstup) a všetky  
ďalšie lokálne a regionálne bezpečnostné pokyny.

Výsledok testu je negatívny, ale mám príznaky 
ochorenia. Ako mám postupovať?
Ak sa napriek negatívnemu výsledku testu necítite  
dobre, obráťte sa na všeobecného lekára alebo zavolajte 
na linku tiesňového volania. Postupujte podľa pokynov, 
ktoré dostanete od svojho lekára alebo od orgánov 
zdravotnej starostlivosti.

Môj výsledok testu je neplatný (kontrolná čiarka sa 
nezobrazila). Musím použiť novú odberovú tyčinku 
alebo môžem použiť zvyšný extrakčný roztok?
Test sa má zopakovať s novou vzorkou získanou novým 
výterom. Použite tiež novú skúmavku s novým pufrom  
a novou testovacou kazetou.

Aké sú možné dôvody pre neobjavenie sa kontrolnej 
čiarky?
Možné dôvody sú nedostatočný objem vzorky, nesprávne 
odobratá vzorka, použitie exspirovaných komponentov 
alebo nedodržanie pokynov v návode na použitie.

Kontrolná čiarka je len slabo viditeľná. Ako mám 
postupovať?
Pokiaľ je kontrolná čiarka viditeľná, test je platný. 

Nemám istotu, či vedľa „T“ nie je slabá čiarka.
Aj slabá čiarka vedľa „T“ predstavuje pozitívny výsledok.  
V prípade pochybností zopakujte test alebo sa obráťte na 
všeobecného lekára alebo zavolajte na linku tiesňového 
volania.

Likvidácia
Ako mám zlikvidovať test a jeho súčasti?
Použité súčasti testu vložte do plastového vrecka a 
vyhoďte do bežného domového alebo separované 
odpadu.

Kontakt
Na koho sa mám obrátiť s prípadnými otázkami 
týkajúcimi sa testu?
Horúca linka/kontakt: Môžete zavolať na našu bezplatnú 
linku.
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