
Generelle spørgsmål
Hvornår bør jeg bruge CLINITEST® Rapid COVID-19 
Antigen Selv-test?
Hvis du har mistanke om, at du er smittet med 
COVID-19, kan denne test hjælpe til påvisning af 
antigener fra SARS-CoV-2-virus i kroppen. Dette gøres 
ved en podepindsprøve (podning) fra dit næsebor.

Hvad er fordelene ved CLINITEST® Rapid COVID-19 
Antigen Selv-test? 
Det tager kun cirka 15 minutter at få et testresultat. 
Testproceduren er enkel, og der er ikke behov for 
specialoplæring.

Hvad er symptomerne på COVID-19?
De typiske symptomer omfatter hoste, høj feber og/
eller mistet lugte- og smagssans. De første symptomer 
viser sig fra 1 til 14 dage (i de fleste tilfælde fra 3 til 7 
dage) efter eksponering for virusset.

Kan testen anvendes på små børn og babyer?
Testen er godkendt til brug af personer fra 12 år. 
Yngre børn kan teste under supervision af en voksen.
Testen er ikke godkendt til spædbørn eller babyer.

Komponenter
Hvem skal jeg kontakte, hvis pakken er beskadiget, 
eller hvis en eller flere af komponenterne mangler 
eller er blevet beskadiget?
Kontakt den forhandler, hvor du har købt sættet med 
selv-testen, eller det sted, du har modtaget det fra.

Hvilke komponenter indeholder CLINITEST® Rapid 
COVID-19 Antigen Selv-test?
• Testkassetter 
• Sterile podepinde
• Brugsanvisning 
• Quickguide
• Prøverør med bufferopløsning.
• Prøverørsspidser.

Opbevaring og holdbarhed
Hvad er testens holdbarhedstid? 
Testen har en holdbarhed på 24 måneder regnet fra 
produktionsdatoen. Testen må ikke anvendes efter 
den udløbsdato, der er angivet på komponenterne.

Hvor længe må testkassetten anvendes, når em-
ballagen er brudt?
Når testkassetten tages ud af posen, skal den 
anvendes inden for 1 time. Testkassetter, der har 
været taget ud af emballagen i over en time, skal 
kasseres.

Må testen anvendes efter udløbsdatoen?
Testkassetterne og reagenserne må ikke anvendes 
efter udløbsdatoen.

Hvordan skal testen opbevares?
CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Selv-test skal 
opbevares ved en temperatur på mellem 2 og 30°C 
(36 og 86°F) og må ikke udsættes for direkte sollys.

Gennemførelse af test

Hvilken temperatur skal testen have på anvendel-
sestidspunktet?
Testen skal have stuetemperatur (15–30°C/59–86°F) 
på anvendelsestidspunktet.

Må jeg tage en podepindsprøve fra næseboret og 
udføre testen på et senere tidspunkt?
Nej, prøver skal testes umiddelbart efter 
prøvetagning.

Hvordan tages en podepindsprøve fra næseboret?
Før forsigtigt podepinden op i det ene næsebor, 
og drej den forsigtigt rundt langs slimhinderne 
i næseboret 5 gange. Gentag fremgangsmåden 
med samme podepind i det andet næsebor, og tag 
forsigtigt podepinden ud. Se også brugsanvisningen 
eller quickguiden.

Testen er ved et uheld blevet udsat for sollys i flere 
dage. Kan den stadig bruges?
Nej. Testen SKAL opbevares ved en temperatur på 
højst 30°C (86°F). Det må antages, at testen har været 
udsat for høje temperaturer i mange timer.

Jeg tog testkassetten ud af emballagen for to uger 
siden. Kan den stadig bruges?
Nej. En testkassette, der har været taget ud af 
emballagen i over en time, skal kasseres.

Jeg tog podepinden ud af emballagen for to uger 
siden. Kan den stadig bruges?
Nej. Podepinde er sterile og må ikke tages ud af 
emballagen, før de skal anvendes. Når podepinden er 
taget ud, er den ikke længere steril.

Der er blod på podepinden, muligvis fordi jeg kom 
til skade, da jeg førte den op i næsen. Hvad skal 
jeg gøre?
Hvis du er kommet til skade i forbindelse med 
indføringen af podepinden, giver testen ikke et 
pålideligt resultat. Kontakt lægen eller vagtlægen, 
og følg vedkommendes anvisninger eller sundheds-
myndighedernes retningslinjer. Hvis prøven 
indeholder blod, er resultatet muligvis ikke pålideligt.

Jeg kom til at tabe podepinden på gulvet. Kan den 
stadig bruges?
Nej. Podepinde skal være sterile på anvendelses-
tidspunktet.

Skal bufferopløsningen rystes inden brug?
Nej, det kan forårsage bobler og dermed forkert 
dråbestørrelse.

Jeg lod podepinden stå i prøvrøret i over et minut. 
Får det betydning for testresultatet?
Ifølge brugsanvisningen skal testen udføres med det 
samme efter en inkubationstid på 1 minut.

Jeg er bange for, at podepinden ikke har været 
nedsænket tilstrækkeligt i bufferopløsningen. Er 
det et problem?
Ifølge brugsanvisningen skal podepinden presses ind 
mod prøverørets bund og sider og drejes rundt mindst 
6 gange. Efter en inkubationstid på 1 minut skal du 
igen presse podepinden ind mod prøverørets sider. 

Jeg har dryppet for mange dråber ned på testkas-
setten Får det betydning for testresultatet?
Ifølge brugsanvisningen skal der dryppes præcis 4 
dråber prøveopløsning ned i prøvebrønden. Udfør en 
ny test. 

Jeg har ved et uheld fået bufferopløsning på 
hænderne. Hvad skal jeg gøre?  
Vask hændene grundigt. 

Jeg er kommet til at dispensere opløsningen på 
testkassetten uden at bruge dråbespidsen. Får det 
betydning for testresultatet?
Ja. dråbespidsen indeholder en filterindsats, og hvis 
du ikke bruger dråbespidsen, bliver testresultatet 
muligvis ikke pålideligt.

Må jeg bruge vand i stedet for bufferopløsning?
Nej, der må ikke bruges vand til testen. 

Jeg kom til at vælte prøverøret og spilde en del af 
bufferopløsningen. Må jeg fortsætte med testen 
alligevel?
Nej, der skal være den nøjagtige mængde 
bufferopløsning, du må tage et nyt prøverør med 
buffer.

Må bufferopløsningen anvendes som 
gurgleopløsning?
Som beskrevet i brugsanvisningen må prøvetagning 
kun udføres i form af en podepindsprøve (podning) fra 
næseboret. Bufferopløsningen indeholder natriumazid 
og må derfor ikke komme i kontakt med huden/
slimhinderne. Hvis bufferopløsningen kommer i kontakt 
med huden/øjnene/slimhinderne, skal det berørte 
område skylles grundigt med rindende vand.

Kan CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Selv-test 
anvendes med prøver, der er taget ved brug af en 
alternativ metode, f.eks. ved at gurgle?
Nej. Testen fungerer kun med prøver, der er taget 
med en podepind i næseboret. 

Er det meget vigtigt, at testkassetten placeres på 
et plant underlag under testen?
Ja. Hvis den ikke placeres på et plant underlag, 
kan det få konsekvenser for testens følsomhed og 
testresultatet.

Der gik mere end 15 minutter, før jeg aflæste 
testresultatet. Er resultatet alligevel gyldigt?
Der må maksimalt gå 20 minutter, før resultatet 
aflæses. Hvis der går længere tid, er resultatet 
muligvis ikke pålideligt, og testen bør i så fald 
gentages.

Fortolkning af resultater
Mit resultat er positivt. Hvad skal jeg gøre? 
Hvis testkassetten viser et positivt testresultat, 
er du muligvis smittet med COVID-19, og du 
skal i så fald undgå fysisk kontakt med andre 
mennesker. Kontakt omgående lægen eller 
vagtlægen, og følg vedkommendes anvisninger eller 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Kontrolstregen er meget utydelig. Hvad skal jeg 
gøre?
Så længe kontrolstregen er synlig, er testen gyldig.  

Mit testresultat er negativt, men jeg har 
sygdomssymptomer. Hvad skal jeg gøre? 
Hvis du føler dig utilpas på trods af et negativt 
testresultat, skal du kontakte lægen eller vagtlægen 
og følge vedkommendes anvisninger eller 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer.  

Hvad kan være årsag til, at der ikke vises en kon-
trolstreg?
De mulige årsager er utilstrækkelig prøvevolumen, 
ukorrekt prøvetagning, brug af komponenter, hvis 
udløbsdato er overskredet, eller undladelse af at følge 
anvisningerne i brugsanvisningen.

Mit testresultat er ugyldigt (ingen kontrolstreg). 
Skal jeg bruge en ny podepind, eller kan jeg bruge 
den resterende prøveopløsning?
Du skal gentage testen ved at tage en ny prøve med 
en ny podepind. Sørg også for at bruge et nyt prøverør 
med ny bufferopløsning og en ny testkassette.

Mit resultat er negativt. Hvad skal jeg gøre?
Hvis testkassetten viser et negativt resultat, er der 
ikke påvist COVID-19-infektion. Hvis der alligevel er 
mistanke om infektion, skal testen gentages efter 1–2 
dage, da virus ikke kan påvises i alle infektionsfaser. 
Det negative resultat er et øjebliksbillede (hvilket 
vil sige, at der ikke aktuelt er påvist virus), og det 
er meget vigtigt, at du bliver ved med at overholde 
afstands- og hygiejnekravene (mundbind osv.) samt  
øvrige lokale retningslinjer.

Jeg er i tvivl om, hvorvidt der er en streg ud for “T” 
– den er meget utydelig.
Selv en utydelig streg ud for “T” betyder, at resultatet 
er positivt. Hvis du er i tvivl, kan du enten gentage 
testen eller kontakte lægen eller vagtlægen. 

Bortskaffelse
Hvordan skal testen og komponenterne 
bortskaffes?
Brugte testkomponenter skal samles i en plastikpose 
og bortskaffes sammen med det almindelige 
husholdningsaffald.

Kontakt
Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål 
angående testen? 
Kontakt vores helpdesk/kundecenter via kontaktsiden. 

clinitest.siemens-healthineers.com/dk
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