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Opis
CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test je imuno-
kromatografski test za kvalitativno zaznavanje nukleo-
kapsidnega proteinskega antigena SARS-CoV-2 (Korona-
virus ali „COVID-19“) neposredno iz brisa sprednjega dela 
nosnice. Vzorce nosnih brisov posameznikov, ki so mlajši 
od 12 ali starejši od 70 let, lahko odvzamejo samo odrasli 
ali pod nadzorom odraslih. Test je namenjen za pomoč 
pri hitri diagnostiki okužb s Koronavirusom. Če kljub 
nega  tivnemu rezultatu testa občutite simptome, je 
priporočljivo obiskati zdravnika.

Kaj zaznava
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test zaznava 
nukleokapsidni proteinski antigen koronavirusa, ki 
povzroča COVID-19, iz vzorca zgornjega dela dihalne  
poti (direktni nosni bris).

Kaj vsebuje
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test kit 
vsebuje:
• Testne ploščice
• Sterilne brise
• Navodila za uporabo
• Kratka navodila

Odvisno od konfiguracije lahko kit vsebuje tudi:
• Viale s pufrom za ekstrakcijo in,
• Ekstrakcijske epruvete s kapalkami – ali –
• Prednapolnjene ekstrakcijske epruvete s kapalkami.

Sestava pufra
Ob pravilni uporabi1 tekočina ne sme priti v stik s kožo, 
očmi ali sluznico. V primeru nepričakovanega stika 
temeljito spirajte s tekočo vodo. 

Raztopina pufra v CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen 
Self-Testu je 99,7 % solna raztopina. Dodatne sestavine so 
sledi topil, soli in konzervansov. Koncentracije dodatnih 
sestavin v raztopini pufra so daleč pod pragom, ki je 
dovoljen po Evropskih predpisih. V tako nizkih koncen-
tracijah se tako posamezne sestavine kot pufer v celoti ne 
more smatrati kot nevaren za zdravje ali strupen v skladu 
z ustreznimi standardi in smernicami.

Ali raztopina pufra vsebuje Triton-X, 
natrijev azid ali TRIS?
Da, v zelo majhnih količinah:

• Triton-X: Ta sestavina pomaga pri inaktiviranju virusa, 
penetriranju virusnega ovoja in sproščanju molekul  
na katere antigenski test reagira in posledično virus 
detektira. Uporabljena koncentracija Triton-X je 
smatrana kot nekritična po ustreznih normativih in 
standardih.

• Natrijev azid: Ta sestavina deluje kot konzervans, da 
zagotovi zanesljivo delovanje testa v obdobju roka 
uporabe.

• TRIS: Ta sestavina se uporablja za uravnavanje pH 
vzorca. Pravilne pH vrednosti so nujne za zagotavljanje 
točnih rezultatov. TRIS je pogosta sestavina v kozme-
tičnih izdelkih, cepivih in ostalih farmacevtskih 
izdelkih.2

1 Kot je navedeno v Navodilih za uporabo.
2  Trometamin. PubChem. Dostopno na: 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/tromethamine


