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Pytania ogólne 

Kiedy wskazane jest wykonanie testu CLINITEST® 
Rapid COVID-19 Antigen Self-Test?
Test CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test ułatwia 
wykrycie antygenu u osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 
lub u osób z podejrzeniem choroby COVID-19. Uzyskanie 
wyniku testu umożliwia podjęcie decyzji o dalszym 
postępowaniu (patrz również > Interpretacja wyników).

Jakie objawy występują u osób z chorobą COVID-19?
Typowe objawy to ciągły kaszel, podwyższona 
temperatura i/lub utrata węchu i smaku. Pierwsze objawy 
pojawiają się od 2 do 14 dni (w większości przypadków 
od 5 do 6 dni) po kontakcie z wirusem.

Kiedy powinno się wykonać test CLINITEST® Rapid 
COVID-19 Antigen Self-Test?
Jeśli podejrzewasz u siebie zakażenie wirusem 
wywołującym chorobę COVID-19, test pomoże  wykryć 
obecność antygenów wirusa SARS-CoV-2 w Twoim 
organizmie. Podczas testu badana jest próbka wymazu 
z jamy nosowej. 

Jakie są zalety testu CLINITEST® Rapid COVID-19 
Antigen Self-Test?
Ten test umożliwia uzyskanie wyniku w zaledwie około 
15 minut. Wykonanie testu jest łatwe i nie wymaga 
specjalnego przeszkolenia.

Elementy zestawu

Zestaw testowy CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen 
Self-Test zawiera następujące elementy:
• Kasetki testowe
• Sterylne wymazówki
• Instrukcję użycia
• Skróconą instrukcję obsługi 

W zależności od konfiguracji, zestaw zawiera również:
• Fiolki z roztworem buforowym
• Probówki do izolacji i końcówki  

albo
• Napełnione fabrycznie probówki do izolacji i końcówki

Z kim należy się skontaktować, jeśli opakowanie nie 
zawiera wszystkich elementów lub elementy są 
uszkodzone?
W takim przypadku należy skontaktować się ze 
sprzedawcą.

Przechowywanie i stabilność

Jaki jest okres trwałości testu? 
Test zachowuje trwałość przez 24 miesiące od daty 
produkcji. Testu nie wolno używać po upływie daty 
ważności wydrukowanej na wyrobie.

Czy można użyć testu po upływie daty ważności?
Po upływie daty ważności nie wolno używać składników 
zestawu (odczynników i kasetek testowych).

W jakim czasie po otwarciu szczelnego opakowania 
można użyć kasetki testowej? 
• Kasetkę testową należy zużyć w ciągu 1 godziny od 

momentu wyjęcia jej z foliowej torebki. 
• Kasetki testowe, które wyjęto z zamkniętego fabrycznie 

opakowania na dłużej niż jedną godzinę, należy 
wyrzucić.

W jakich warunkach należy przechowywać test?
Test CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test należy 
przechowywać w temperaturze od 2 do 30°C i chronić 
przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Wykonanie testu

Jaką temperaturę powinny mieć elementy wchodzące 
w skład zestawu testowego w momencie ich użycia?
Test należy wykonywać w temperaturze pokojowej 
15–30°C 

W jaki sposób należy wykonać wymaz z jamy 
nosowej?
Należy ostrożnie włożyć wymazówkę do jednego nozdrza 
i delikatnie obrócić wymazówkę 5 razy, dociskając ją do 
ścianek nozdrza (śluzówki nosa). Włożyć tę samą 
wymazówkę do drugiego nozdrza, powtórzyć procedurę, 
a następnie delikatnie wyjąć wymazówkę z nozdrza. 
Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja użycia 
i Skrócona instrukcja obsługi.

Czy można pobrać próbkę wymazu z jamy nosowej 
i przetestować ją dopiero po pewnym czasie?
Nie, próbki należy przetestować bezzwłocznie po 
pobraniu wymazu.

Pobrano wymaz tylko z jednego nozdrza. Umieszczono 
już wymazówkę w buforze do izolacji. Czy można 
odczytać wynik testu i go zinterpretować?
W takim przypadku najpierw należy wykonać test. 
Wynik pozytywny widoczny w okienku wyników na 
kasetce testowej wskazuje na prawdopodobne 
występowanie ostrego zakażenia wirusem wywołującym 
chorobę COVID-19. 
W przypadku uzyskania negatywnego lub nieważnego 
wyniku należy powtórzyć test.
Wyniki takie nie wykluczają zakażenia, ponieważ nie 
przestrzegano instrukcji użycia testu.

Test był przez kilka dni wystawiony na działanie 
promieni słonecznych. Czy wciąż można go użyć?
Nie. NIE WOLNO przechowywać testu w temperaturze 
przekraczającej 30°C.
W takim przypadku należy założyć, że test był 
wystawiony na działanie wysokich temperatur przez 
wiele godzin.

Kasetka testowa została wyjęta z fabrycznie 
zamkniętego opakowania dwa tygodnie temu. 
Czy można dzisiaj wykonać test?
Nie. Kasetki testowe, które wyjęto z zamkniętego 
fabrycznie opakowania na dłużej niż jedną godzinę, 
należy wyrzucić.

Wymazówka została wyjęta z fabrycznie zamkniętego 
opakowania dwa tygodnie temu. Czy można dzisiaj 
wykonać test?
Nie. Wymazówki są sterylne i nie należy ich wyjmować 
z opakowania. Po wyjęciu wymazówki z opakowania nie 
jest już ona sterylna.

Wymazówka została przypadkowo upuszczona na 
podłogę. Czy wciąż można jej użyć?
Nie. Należy używać wyłącznie sterylnych wymazówek.

Podczas wkładania wymazówki do nosa doszło do 
zranienia lub wymazówka jest poplamiona krwią 
z innego powodu. Co należy zrobić?
Wynik testu nie będzie wiarygodny, jeśli podczas 
pobierania wymazu doszło do krwawienia. Należy 
skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub 
dyżurującą placówką medyczną . Należy przestrzegać 
instrukcji podanych przez lekarza lub pracowników 
placówki ochrony zdrowia.   
Obecność krwi w próbce może obniżyć dokładność testu.

Pozostaniowo wymazówkę w probówce na dłużej niż 
jedną minutę. Czy wpłynie to na wynik testu?
Zgodnie z instrukcją użycia test należy wykonać 
bezzwłocznie po inkubacji wymazówki w roztworze przez 
1 minutę.

Czy roztwór buforowy należy wstrząsnąć przed 
użyciem?
Nie, w wyniku wstrząsania mogą powstać pęcherzyki 
powietrza, które spowodują podanie kropli 
o niewłaściwych objętościach.

Podano za dużo kropli roztworu buforowego do 
probówki. Czy wpłynie to na wynik testu?
Zgodnie z instrukcją użycia do probówki należy podać 
około 10 kropli roztworu buforowego (ok. 0,3 ml). 
W badaniu przeprowadzonym przez producenta 
wykazano, że podanie dodatkowych 1–2 kropli nie 
wpływa na wynik testu. 

Podano za dużo kropli na kasetkę testową. 
Czy wpłynie to na wynik testu?
Zgodnie z instrukcją użycia do dołka na próbkę należy 
podać dokładnie 4 krople roztworu próbki. W takim 
przypadku należy wykonać nowy test.

Obawiam się, że wymazówka nie była wystarczająco 
zanurzona w roztworze buforowym. Czy może to 
spowodować problem?
Zgodnie z instrukcją użycia, wymazówkę należy docisnąć 
do dna i ścianek probówki, obracając co najmniej 6 razy. 
Po inkubacji wymazówki przez 1 minutę należy ścisnąć 
ścianki probówki i całkowicie odcisnąć płyn 
z wymazówki.

Przypadkowo naniesiono roztwór na kasetkę testową, 
nie korzystając z końcówki zakraplającej. Czy wpłynie 
to na wynik testu?
Tak. W zakraplaczu znajduje się element filtrujący płyn. 
Jeśli nie użyto końcówki z zakraplaczem, test może nie 
działać prawidłowo.

Przypadkowo polano dłonie buforem do izolacji. 
Co należy zrobić? 
W takim przypadku należy dokładnie umyć ręce.

Przypadkowo przewrócono probówkę i wylano trochę 
buforu. Czy można kontynuować wykonywanie testu?
W takim przypadku należy użyć nowej probówki i dodać 
do niej wymaganą liczbę kropli buforu.

Czy zamiast roztworu buforowego można użyć wody?
Nie. Woda nie nadaje się do wykonania testu.

Czy test CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test 
może być wykonywany z użyciem próbek pobranych 
metodami alternatywnymi, np. poprzez płukanie 
gardła? 
Nie. Test można wykonywać jedynie przy użyciu 
wymazów z jamy nosowej.

Czy roztworu buforowego do izolacji można użyć jak 
roztworu do płukania gardła?
Zgodnie z opisem w instrukcji użycia, jedyną dozwoloną 
metodą pobrania próbki jest pobranie wymazu z jamy 
nosowej. Ze względu na to, że roztwór buforowy zawiera 
azydek sodu, należy unikać jakiegokolwiek kontaktu 
buforu ze skórą/błonami śluzowymi. W przypadku 
przypadkowego kontaktu roztworu buforowego ze skórą/
oczami/błonami śluzowymi, należy dokładnie płukać 
narażony obszar pod bieżącą wodą.

Czy podczas procedury testowej bezwzględnie 
konieczne jest położenie kasetki testowej na równej 
powierzchni?
Tak. Położenie kasetki w inny sposób może zmienić 
czułość testu i wpłynąć na wynik testu.

Czy wynik odczytany po upływie ponad 15 minut 
wciąż jest ważny? 
Wyników nie należy odczytywać po upływie 20 minut. 
Wyniki odczytane po tym czasie mogą być fałszywe. Test 
powinien zostać powtórzony.

Interpretacja wyników

Wynik pozytywny. Co należy zrobić?
Wynik pozytywny widoczny w okienku wyników na 
kasetce testowej wskazuje na podejrzenie ostrej fazy 
zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19. 
W takim przypadku należy unikać kontaktu fizycznego 
z innymi osobami. Należy bezzwłocznie skontaktować się 
z lekarzem prowadzącym lub dyżurującą placówką 
medyczną. Należy przestrzegać instrukcji podanych przez 
lekarza lub pracowników ochrony zdrowia.

Wynik negatywny. Co należy zrobić?
Wynik negatywny widoczny w okienku wyników na 
kasetce testowej oznacza, że w tym momencie 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. Wynik negatywny wskazuje jedynie stan 
w danym momencie (= obecnie nie stwierdzono 
wiremii). Należy bezwzględnie przestrzegać zasad 
ograniczonego kontaktu (noszenie maseczki, zachowanie 
odpowiedniej odległości od innych osób) oraz higieny 
i wszelkich innych lokalnych wytycznych dotyczących 
bezpieczeństwa.

Wynik jest negatywny, ale występują objawy choroby. 
Co należy zrobić?
W przypadku złego samopoczucia, pomimo uzyskania 
negatywnego wyniku, należy skontaktować się 
z lekarzem prowadzącym lub dyżurującą placówką 
medyczną. Należy przestrzegać instrukcji podanych przez 
lekarza lub pracowników placówki ochrony zdrowia.

Wynik nieważny – nie pojawiła się linia kontrolna. 
Czy należy użyć nowej wymazówki, czy można użyć 
pozostałego roztworu do izolacji?
Należy powtórzyć test, pobierając nową próbkę, przy 
użyciu nowej wymazówki. Należy również użyć nowej 
probówki z nową porcją roztworu buforowego i nowej 
kasetki testowej.

Czym może być spowodowany brak linii kontrolnej?
Możliwe przyczyny to niewystarczająca objętość próbki, 
nieprawidłowy sposób pobrania próbki, użycie 
przeterminowanych elementów zestawu lub 
nieprzestrzeganie instrukcji użycia.

Linia kontrolna jest słabo widoczna. Co należy zrobić?
Test jest ważny, nawet jeśli linia kontrolna jest słabo 
widoczna. 

Brak pewności, czy obok litery „T” widoczna jest blada 
linia.
Obecność nawet bladej linii obok litery „T” oznacza wynik 
pozytywny. W przypadku wątpliwości należy powtórzyć 
test lub skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub 
dyżurującą placówką medyczną.

Wyrzucanie  Kontakt

W jaki sposób można wyrzucić test i jego elementy?
Elementy zestawu należy zebrać do worka z tworzywa 
sztucznego i wyrzucić z odpadami z gospodarstwa 
domowego. 

Z kim można skontaktować się w przypadku pytań 
dotyczących tego testu?
Zachęcamy do skorzystania z formularza na stronie 
internetowej.
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W Siemens Healthineers stawiamy sobie za cel umożliwienie 
podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną zwiększenie ich 
wartości poprzez wspieranie ich w dążeniu do poszerzenia zakresu 
medycyny precyzyjnej, przekształcenia opieki zdrowotnej, poprawy 
zadowolenia pacjentów oraz digitalizacji opieki medycznej.
Szacuje się, że 5 milionów pacjentów na całym świecie korzysta 
codziennie z naszych innowacyjnych technologii i usług 
w dziedzinie obrazowania diagnostycznego i terapeutycznego, 
diagnostyki laboratoryjnej oraz medycyny molekularnej, a także 
usług cyfrowych z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług dla 
przedsiębiorstw.
Jesteśmy wiodącym przedsiębiorstwem z branży technologii 
medycznych, które posiada ponad 120-letnie doświadczenie oraz 
18 000 patentów na całym świecie. Z pomocą ponad 50 000 
oddanych współpracowników w 75 krajach będziemy w dalszym 
ciągu wprowadzać innowacyjne rozwiązania oraz kształtować 
przyszłość opieki zdrowotnej.

CLINITEST oraz wszystkie znaki powiązane są 
znakami towarowymi firmy Siemens 
Healthcare Diagnostics Inc. lub jej spółek 
stowarzyszonych. Wszystkie inne znaki 
towarowe oraz marki są własnością ich 
odnośnych właścicieli.
 
Produkt nie jest przeznaczony do sprzedaży 
w USA. Dostępność produktu może być różna 
w poszczególnych krajach w zależności od 
zmiennych wymogów regulacyjnych. 
Informacje o dostępności produktów można 
uzyskać kontaktując się z lokalnym 
przedstawicielem handlowym.


