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Čo je to
Antigénový samotest CLINITEST® Rapid COVID-19 
Antigen Self-Test je test s laterálnym prietokom na kvali-
tatívnu detekciu antigénu nukleokapsidového proteínu 
vírusu SARS-CoV-2 (koronavírusu alebo ochorenia  
„COVID-19“) z priameho výteru z prednej časti nosa 
(nosných dierok). Vzorky získavané nosovým výterom od 
jednotlivcov do 12 alebo nad 70 rokov by mali odoberať 
dospelé osoby alebo by sa takéto vzorky mali získavať 
pod dohľadom dospelých osôb. Tento test je určený ako 
pomôcka pri rýchlej diagnostike infekcie koronavírusom. 
Ak príznaky pretrvávajú napriek negatívnemu výsledku 
testu, odporúča sa navštíviť lekára.

Čo zisťuje
Antigénový samotest CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen 
Self-Test zisťuje antigén nukleokapsidového proteínu 
koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, zo 
vzorky z horných dýchacích ciest (priamy výter z nosa).

Čo obsahuje 
Obsah súprav antigénového samotestu CLINITEST  
Rapid COVID-19 Antigen Self-Test:
• testovacie kazety
• sterilné výterové tyčinky
• návod na použitie
• stručná referenčná príručka 

V závislosti od konfigurácie obsahuje aj:
• fľaštičky s pufrom,
• extrakčné skúmavky s pufrom a uzávermi – alebo –
• predplnené skúmavky a uzávery.

Zložky pufra
Ak sa test používa správne1, pufer, ktorý je súčasťou 
balenia by sa nemal dostať do kontaktu s pokožkou, 
sliznicami ani očami. V prípade náhodného kontaktu 
dôkladne vypláchnite pod tečúcou vodou.

Pufer antigénového samotestu CLINITEST Rapid  
COVID-19 Antigen Self-Test pozostáva z viac ako 99,7 %  
z fyziologického roztoku. Ďalšie zložky sú stopové 
množstvá rozpúšťadiel, solí a konzervačnej látky. 
Kon centrácie týchto zložiek v pufri sú oveľa nižšie ako 
prahová hodnota stanovená v príslušných európskych 
nariadeniach o látkach. V súlade s príslušnými normami  
a usmerneniami sa v týchto nízkych koncentráciách 
nepovažujú za nebezpečné pre zdravie alebo za jedovaté 
ani samotné látky, ani pufer ako celok. 

Obsahuje pufer Triton-X, azid sodný alebo 
TRIS?
Áno, ale vo veľmi malých množstvách: 

• Triton-X: Táto látka pomáha inaktivovať vírus, 
preniknúť obalom vírusu a uvoľniť molekuly, na ktoré 
antigénový test reaguje, a teda zisťuje vírus. Použitá 
koncentrácia látky Triton-X sa v príslušných normách 
považuje za nekritickú.

• Azid sodný: Táto látka slúži ako konzervačná látka na 
zaručenie spoľahlivosti fungovania testu vykonaného  
v súlade s návodom na použitie.

• TRIS: Táto látka sa používa na reguláciu hodnoty pH 
vzorky. Správne hodnoty pH sú nevyhnutné na 
zaručenie presných výsledkov. TRIS je bežná zložka  
v kozmetike, vakcínach a ďalších farmaceutických 
výrobkoch.2

1	Podľa	návodu	na	použitie
2		Trometamín.	PubChem.	K	dispozícii	na	adrese:	 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/tromethamine
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