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Yleisiä kysymykiä

Milloin CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test  
pikatestiä pitäisi käyttää?

CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test  
pikatestiä käytetään epäiltäessä COVID-19-tartuntaa. 
Testiä voidaan käyttää oireellisten ja oireettomien 
henkilöiden testaamiseen.

Mitkä oireet viittaavat COVID-19-tartuntaan?

Tyypillisiä oireita ovat jatkuva yskä, korkea kuume ja/tai 
haju- ja makuaistin katoaminen. Ensimmäiset oireet 
ilmenevät 2–14 vuorokautta (useimmissa tapauksissa 
5–6 vuorokautta) virukselle altistumisen jälkeen.

Mitä ovat CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen 
Self-Test  pikatestin edut?

Testituloksen saaminen vie vain noin 15 minuuttia. 
Testin suorittaminen on yksinkertaista, eikä edellytä 
erityisosaamista. Testiä voidaan käyttää oireellisten 
ja oireettomien henkilöiden testaamiseen. 

Osat

Keneen minun pitäisi ottaa yhteyttä, jos kaikki 
pakkauksen osat eivät sisälly toimitukseen tai ovat 
vahingoittuneet?

Ota yhteyttä testipakkauksen jälleenmyyjään, josta ostit 
tämän itsetestipakkauksen.

Säilytys ja säilymisaika

Mikä on testin säilymisaika?  
Testin säilymisaika on 24 kuukautta valmistuspäivästä. 
Testiä ei tule käyttää testikasettiin painetun 
vanhenemispäivän jälkeen. 

Voinko käyttää testin vanhenemispäivän jälkeen? 
Älä käytä testikasettia ja reagensseja vanhenemispäivän 
jälkeen.

Miten testiä pitää säilyttää?
CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test  -pikatestiä on 
säilytettävä 2–30°C:n lämpötilassa, eikä sitä saa altistaa 
suoralle auringonvalolle. 

Kuinka pitkään testikasettia voi käyttää, kun olen 
avannut sinetöidyn pakkauksen?

Testikasetti on käytettävä 1 tunnin sisällä pussin 
avaamisesta. Yli tunnin pussin ulkopuolella olleet 
testikasetit on hävitettävä.

Käsittely

Missä lämpötilassa testin tulee olla käyttöhetkellä? 
Testin tulee olla käytettäessä huoneenlämpöinen (15–
30°C).

Miten sieraimesta otetaan näyte? 
Vie näytepuikko toiseen sieraimeen ja pyöritä sitä 
varovasti viisi kertaa sieraimen seinämiä (nenän 
limakalvoja) vasten. Toista tämä toisessa sieraimessa 
samalla näytepuikolla ja poista puikko. Tarkemmat 
kuvaukset löytyvät käyttöohjeesta ja 
pakkausselosteesta. 

Voinko ottaa näytteen sieraimesta ja tehdä testin 
myöhemmin? 
Et, näyte on testattava välittömästi näytteen ottamisen 
jälkeen.

Otin sierainnäytteen vain toisesta sieraimesta. Nyt 
näytepuikko on jo erottelupuskurissa. Voinko tulkita 
testituloksen? 
Tee testi loppuun. Jos testikasetti osoittaa positiivisen 
tuloksen tulosikkunassa, on olemassa mahdollisuus, että 
sinulla on akuutti COVID-19-virustartunta. Jos tulos on 
negatiivinen tai virheellinen, sinun on toistettava testi. 
Koska käyttöohjeita ei noudatettu, testitulos ei takaa, 
että sinulla ei ole tartuntaa.

Testi altistui vahingossa auringonvalolle usean 
päivän ajan. Voinko silti käyttää testin?
Et. Testi TÄYTYY säilyttää enintään   30°C lämpötilassa. 
Voi olettaa, että testivälineistö on altistunut liian 
korkeille lämpötiloille. 

Otin testikasetin pois sinetöidystä pussista kaksi 
viikkoa sitten. Voinko silti käyttää sen tänään? 
Et. Kun testikasetti on ollut yli tunnin pussin 
ulkopuolella, se on hävitettävä.

Otin näytepuikon pois sinetöidystä pussista kaksi 
viikkoa sitten. Voinko silti käyttää sen tänään? 
Et. Näytepuikot ovat steriilejä, ja ne on pidettävä 
pussissa. Jos näytepuikko otetaan pois pussista, se ei ole 
enää steriili.

Pudotin näytepuikon vahingossa lattialle. Voinko silti 
käyttää sen? 
Et. Näytepuikkojen on oltava steriilejä ennen käyttöä.

Satutin itseni, kun työnsin näytepuikon nenääni, tai 
näytepuikossa on verta muusta syystä. Mitä minun 
pitäisi tehdä? 
Jos satutit itsesi ja näyte sisältää verta, testi ei anna 
luotettavaa tulosta. 

Jätin näytepuikon putkeen yli minuutiksi. 
Vaikuttaako tämä testitulokseen? 
Käyttöohjeiden mukaan testi on tehtävä välittömästi, 
kun näytepuikko on ollut näyteputkessa minuutin. 
Mikäli näytepuikko on ollut puskuriliuoksessa selvästi 
ohjeistettua aikaa pidempään, ota uusi näyte.

Pitääkö puskuriliuosta ravistaa ennen sen 
käyttämistä?
Ei, se voi aiheuttaa kuplia ja tuottaa väärän tipan koon.

Lisäsin liian monta tippaa testikasettiin. Vaikuttaako 
tämä testitulokseen? 
Käyttöohjeiden mukaan sinun pitää lisätä tasan 4 tippaa 
näyteliuosta näytekuoppaan. Tee uusi testi.

Olen huolissani, ettei näytepuikko ollut tarpeeksi 
syvällä puskuriliuoksessa. Onko se ongelma? 
Käyttöohjeiden mukaan sinun pitää painaa näytepuikkoa 
putken pohjaa ja sivuja vasten ja pyörittää sitä vähintään 
kuusi kertaa ennen kuin jätät sen seisomaan minuutiksi.

Lisäsin liuoksen testilaitteeseen vahingossa ilman 
korkkia. Vaikuttaako tämä testitulokseen? 
Kyllä. Tippakorkki sisältää suodattimen. Jos et käytä 
tippakorkkia, testi ei ehkä toimi oikein.

Sain vahingossa puskuriliuosta käsilleni. Mitä minun 
pitäisi tehdä?  
Pese kätesi huolellisesti.

Kaadoin putken vahingossa ja läikytin osan 
puskuriliuoksesta. Voinko jatkaa testiä? 
Et. Käytä uutta purkuriliuosputkea.

Voiko CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test  
pikatestiä käyttää vaihtoehtoisella tavalla, kuten 
kurlaamalla, otettujen näytteiden kanssa?  
Ei. Testi toimii vain sieraimesta otettujen näytteiden 
kanssa.

Onko ehdottomasti tarpeellista asettaa testikasetti 
tasaiselle alustalle testaustoimenpiteen ajaksi? 
Kyllä. Asettaminen muunlaiselle alustalle voi vaikuttaa 
testin herkkyyteen ja vaikuttaa testitulokseen.

Luin testituloksen yli 15 minuutin jälkeen. Onko tulos 
silti hyväksyttävä?  
Älä lue tulosta 20 minuutin jälkeen. Tämän ajan jälkeen 
tulos voi olla virheellinen. Testi on toistettava.

Hävittäminen

Miten hävitän testin ja sen osat? 

Kerää käytetyt testivälineet muovipussiin ja hävitä 

ne kotitalousjätteen seassa. 

Tulosten tulkinta

Tulokseni on positiivinen. Mitä minun pitäisi tehdä? 
Jos testikasetti osoittaa positiivisen tuloksen 
tulosikkunassa, sinun epäillään olevan COVID-19-
tartunnan akuutissa vaiheessa. Vältä fyysistä kosketusta 
muihin ihmisiin. Noudata lääkäriltä tai 
terveysviranomaisilta saamiasi ohjeita.

Tulokseni on negatiivinen. Mitä minun pitäisi tehdä? 
Jos testikasetti osoittaa negatiivisen tuloksen sinulla ei 
testintekohetkellä voitu havaita koronavirustartuntaa. 
Negatiivinen tulos ei tarkoita etteikö koronavirustaudin 
itämisaika voisi olla meneillään ja tauti todettavissa 
myöhemmin. Jos sinulla on tai sinulle tulee 
koronavirukseen sopivia oireita, ota yhteys 
terveydenhuoltoon.  

Testitulokseni ei ole pätevä (kontrolliviivaa ei tullut 
näkyviin). Pitääkö minun käyttää uutta 
näytepuikkoa tai voinko käyttää jäljellä olevaa 
näyteluliuosta? 
Tee testi alusta asti uudelleen uusilla välineillä. 

Mitä mahdollisia syitä siihen on, että kontrolliviivaa 
ei tule näkyviin? 
Mahdollisia syitä ovat riittämätön näytemäärä, näytteen 
ottaminen väärin, vanhentuneiden testin osien käyttö tai 
ohjeiden noudattamatta jättäminen.

Kontrolliviiva näkyy vain himmeästi. Mitä minun 
pitäisi tehdä? 
Jos kontrolliviiva on näkyvissä, testi on hyväksyttävä. 

En ole varma, onko T-kirjaimen vieressä hyvin 
himmeä viiva. 
Himmeäkin viiva T-kirjaimen vieressä kertoo 
positiivisesta tuloksesta. Jos sinulla on epäilyksiä, toista 
testi tai kysy neuvoa lääkäriltä.

Turvallisuus ja tehokkuus 

Voivatko yli 12-vuotiaat lapset tehdä testin itse?
Kyllä. Olemme selvittäneet tutkimuksissa, mitkä 
ikäryhmät voivat tehdä testin itse, käyttämällä vain 
testipakkaukseen sisältyvää pakkausselostetta ja ohjetta 
ilman lisätukea tai lisäselvityksiä. Tutkimukset ovat 
osoittaneet, että testin voivat tehdä 12-vuotiaat ja sitä 
vanhemmat lapset. 

Vieraile verkkosivustollamme osoitteessa www.clinitest. 
siemens-healthineers.com, josta löytyy ajantasaista 
tietoa tästä ja muista kysymyksistä.

Minulla on pieni lapsi. Voinko tehdä hänelle testin?
Kyllä. Huomio, että mitä pienempi lapsi, sitä pienempi 
nenän anatomia. Jos et ole varma näytteen ottamisesta, 
ota yhteyttä terveysviranomaisiin tai lääkäriin testin 
ottamiseksi. Valmistaja suosittelee pakkausselosteessa, 
että 11-vuotiaita tai sitä nuorempia lapsia ei saa testata 
ilman aikuisen valvontaa.

Voiko testin nesteestä aiheutua terveysriskejä? Entä 
jos nestettä (puskurineste) esimerkiksi niellään?
Käytettäessä testiä ohjeiden mukaan uskomme, että 
testillä ei ole terveysriskejä. Älä kuitenkaan laita 
suuhusi puskuriliuosta.

Vieraile verkkosivustollamme osoitteessa 
www.clinitest. siemens-healthineers.com, josta löytyy 
ajantasaista tietoa tästä ja muista kysymyksistä.
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