
Általános kérdések
Mikor használható a CLINITEST® Rapid COVID-19 
Antigen Self-Test otthoni gyorsteszt?
A CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test otthoni 
gyorsteszt a vírus antigénjének kimutatására szolgál 
azoknál, akik megfertőződtek a SARS-CoV-2 vírussal, vagy 
akikről feltételezhető, hogy elkapták a COVID-19 megbe-
tegedést. A teszt eredménye segít a további teendők 
meghatározásában (lásd még: Eredmény értelmezése).

Milyen tüneteim lehetnek, ha COVID-19 
megbetegedésem van?
Jellemző tünet a folyamatos köhögés, a láz, és/vagy a 
szag- és ízérzékelés elvesztése. Az első tünetek a vírussal 
való találkozás után 2–14 nappal (a legtöbb esetben  
5–6 nappal) jelentkeznek.

Mikor használjam a CLINITEST® Rapid COVID-19 
Antigen Self-Test otthoni gyorstesztet?
Ha úgy gondolja, hogy megfertőződhetett a COVID-19 
vírusával, a teszttel meghatározhatja, jelen van-e a 
SARS-CoV-2 vírus antigénje a szervezetében. A kimutatás 
az orrüregből mintavevő pálcával vett mintából történik.

Mik a CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test 
otthoni gyorsteszt előnyei?
A teszt már 15 perc alatt eredményt ad. A teszt 
egyszerűen elvégezhető, nem igényel különleges 
képzést.

A csomag tartalma
Kivel vegyem fel a kapcsolatot, ha a csomag vagy 
bármelyik eleme hiányzik vagy sérült?
Forduljon a gyógyszertárhoz, ahol a tesztkészletet 
vásárolta, vagy a referenciaponthoz, ahonnan a készletet 
kapta.

Tárolás és stabilitás
Mennyi ideig tartható el a teszt? 
A teszt minőségmegőrzési ideje a gyártás időpontjától 
számított két év. A tesztet az eszközre nyomtatott lejárati 
időn túl nem szabad felhasználni.

Felhasználhatom a tesztet a lejárati időn túl?
Ne használjon fel lejárt tesztet vagy reagenst.

Mennyi ideig használható fel a tesztkazetta a lezárt 
csomagolás felbontása után?
A tasakból kivett tesztkazettát 1 órán belül fel kell 
használni.

A lezárt tasakból kivett tesztkazettát egy óra elteltével ki 
kell dobni.

Hogyan kell tárolni a tesztet?
A CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test otthoni 
gyorstesztet 2–30 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen 
napfénytől védve kell tárolni.

Kezelés
Milyen hőmérsékletűnek kell lennie a tesztnek a 
felhasználás időpontjában?
A felhasználáskor a tesztnek szobahőmérsékletűnek 
(15–30 °C) kell lennie.

Hogyan kell elvégezni az orrból történő mintavételt?
Óvatosan vezesse be a mintavevő pálcát az egyik 
orrlyukba, és forgassa meg ötször finoman úgy, hogy 
hozzáérjen az orr belső felületét borító nyálkahártyához. 
Ismételje meg az eljárást ugyanazzal a mintavevővel  
a másik orrlyukban, majd óvatosan húzza ki a pálcát. 
Olvassa el a használati utasítást és a rövid referencia-
útmutatót is.

Később is elvégezhetem a tesztet az orrból vett 
mintán?
Nem, a levett mintán azonnal el kell végezni a tesztet.

Csak az egyik orrlyukat használtam a mintavételhez. 
A mintát már beletettem a mintakivonó pufferbe. 
Leolvashatom és értelmezhetem az eredményt így is?
Először végezze el a tesztet. Ha a tesztkazetta ablakában 
megjelenő eredmény alapján a teszt pozitív, lehetséges, 
hogy akut COVID-19 vírusfertőzés áll fenn Önnél. Negatív 
vagy érvénytelen eredmény esetén a tesztet meg kell 
ismételni. Mivel a teszt elvégzése nem a használati 
útmutatónak megfelelően történt, nem zárható ki a 
fertőzés fennállása.

Véletlenül több napon keresztül napsütés érte a 
tesztet. Ennek ellenére felhasználható?
Nem, a teszt tárolási hőmérséklete nem haladhatja  
meg a 30 °C-ot. Azt kell feltételezni, hogy a teszt több 
órán keresztül magas hőmérsékletnek volt kitéve.

Két hete kivettem a tesztkazettát a lezárt csomago-
lásából. Ennek ellenére felhasználható ma?
Nem. A lezárt tasakból kivett tesztkazettát egy óra 
elteltével ki kell dobni.

Két hete kivettem a mintavevő pálcát a lezárt csoma
golásából. Ennek ellenére felhasználható ma?
Nem, a steril mintavevő pálcának a felhasználásig a 
csomagolásában kell maradnia. A csomagból kivett  
pálca elveszíti a sterilitását.

Véletlenül leejtettem a mintavevő pálcát a földre.  
Így is felhasználhatom?
Nem, a mintavevő pálcának a felhasználáskor sterilnek 
kell lennie.

Sérülés okoztam magamnak, amikor a pálcát 
bevezettem az orromba, vagy más okból vér került  
a mintavevőre. Mi a teendő?
Mintavétel közbeni sérülés esetén a teszt eredménye 
nem megbízható. Forduljon a háziorvosához vagy a 
sürgősségi orvosi szolgálathoz. Kövesse az orvostól vagy 
az egészségügyi hatóságoktól kapott utasításokat.

Ha a mintába vér került, az eredmény pontatlan lehet.

Egy percnél tovább hagytam állni a pálcát a csőben. 
Befolyásolja ezt a teszt eredményét?
A használati útmutató szerint a tesztelést közvetlenül a 
minta 1 percig tartó inkubálása után kell elvégezni.

Használat előtt fel kell rázni a pufferoldatot?
Nem, a rázástól buborékok kerülhetnek a folyadékba,  
és a cseppek térfogata eltérhet a megfelelőtől.

Túl sok cseppet csepegtettem a pufferoldatból  
a csőbe. Befolyásolja ezt a teszt eredményét?
A használati útmutató szerint körülbelül 10 csepp  
(kb. 0,3 ml) pufferoldatot kell csepegtetni a csőbe. A 
gyártó vizsgálata szerint 1-2 cseppel több pufferoldat 
hozzáadása nem befolyásolja a teszt eredményét. 

Túl sok cseppet csepegtettem a tesztkazettára. 
Befolyásolja ezt a teszt eredményét?
A használati útmutató szerint pontosan 4 csepp mintát 
kell csepegtetni az erre szolgáló mélyedésbe. Használjon 
egy új tesztet.

Félek, hogy a mintavevő nem merült be elég mélyen  
a pufferoldatba. Ez problémát jelent?
A használati útmutató szerint a mintavevőt hozzá kell 
szorítani a cső aljához és oldalához, és legalább hatszor 
meg kell forgatni. Az 1 perces inkubációs időszakot 
követően a cső falát összenyomva teljesen ki kell préselni 
a mintavevőből a benne lévő folyadékot.

Véletlenül a kupak / cseppentő hegy használata nélkül 
vittem fel az oldatot a tesztkazettára. Befolyásolja ezt 
a teszt eredményét?
Igen. A cseppentő hegy tartalmaz egy szűrőt.  
A cseppentő használata nélkül előfordulhat, hogy  
a teszt nem megfelelően működik.

Véletlenül a kezemre került a mintakivonó 
pufferoldatból. Mi a teendő? 
Mosson kezet alaposan.

Véletlenül felborítottam a csövet, és a pufferoldat  
egy része kiömlött. Folytathatom a tesztet?
Használjon egy új csövet, amibe a megadott számú 
cseppet cseppent a pufferoldatból.

Használhatok vizet a pufferoldat helyett?
Nem, a teszt vízzel nem végezhető el.

Használható a CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen 
Test otthoni gyorsteszt más módszerrel, például 
toroköblítéssel vett minták vizsgálatára? 
Nem, a teszt csak a mintavevő pálcával az orrüregből  
vett mintákhoz használható.

Használható a mintakivonó pufferoldat toroköblítő 
oldatként?
A használati útmutatóban írtaknak megfelelően a 
mintavétel egyetlen módja az orrüregből, mintavevő 
pálcával történő mintavétel. A pufferoldat nátrium- 
azidot tartalmaz, ezért a bőrrel vagy nyálkahártyával  
való érintkezését kerülni kell. Ha a pufferoldat véletlenül 
mégis a bőrre, a szembe vagy a nyálkahártyára kerül, az 
érintett területet folyó vízzel alaposan le kell öblíteni.

Feltétlenül szükséges a tesztkazettát vízszintes 
felületre helyezni a teszt elvégzéséhez?
Igen. Bármilyen ettől eltérő elhelyezés befolyásolhatja  
a teszt érzékenységét, és ezzel a teszt eredményét.

Több mint 15 perc elteltével olvastam le a teszt 
eredményét. Érvényes még az eredmény? 
20 perc eltelte után már ne olvassa le az eredményt.  
Az ennél később leolvasott eredmény hamis lehet. 
Ismételje meg a tesztet.

Az eredmények értelmezése
Pozitív eredményt kaptam. Mi a teendő?
Ha a tesztkazetta ablakában megjelenő eredmény alapján 
a teszt pozitív, feltételezhető, hogy Önnél a COVID-19-
fertőzés akut szakasza áll fenn. Fontos, hogy kerülje a 
fizikai érintkezést másokkal. Haladéktalanul forduljon  
a háziorvosához vagy a sürgősségi orvosi szolgálathoz. 
Kövesse az orvos vagy az egészségügyi hatóságok 
utasításait.

Negatív eredményt kaptam. Mi a teendő?
Ha a tesztkazetta ablakában megjelenő eredmény alapján 
a teszt negatív, akkor az adott időpontban nem volt 
kimutatható COVID-19-fertőzés. Ha feltételezhető a 
fertőzés fennállása, a tesztet 1-2 nap múlva meg kell 
ismételni, mert a vírus nem mutatható ki megbízhatóan  
a fertőzés egyes fázisaiban. A negatív eredmény csak az 
adott pillanatra vonatkozik (azaz az adott időpontban 
vírusterhelés nem állt fenn). Alapvető fontosságú, hogy 
továbbra is tartsa be az érintkezés kerülésére és a 
személyes higiéniára vonatkozó szabályokat (arcmaszk, 
higiénia, távolságtartás), valamint a biztonságot szolgáló 
egyéb helyi előírásokat.

A tesztem negatív, de betegségre utaló tüneteim 
vannak. Mit kell tennem?
Ha a negatív teszteredmény ellenére nem érzi jól magát, 
forduljon a háziorvosához vagy a sürgősségi orvosi 
szolgálathoz. Kövesse az orvostól vagy az egészségügyi 
hatóságoktól kapott utasításokat.

A tesztem eredménye érvénytelen (nem látható a 
kontrollcsík). Új mintavevő pálcát kell használnom, 
vagy használhatom a megmaradt mintaoldatot?
Ismételje meg a tesztet egy új mintával, amit egy új 
pálcával vesz le. Az új teszthez használt cső, pufferoldat 
és tesztkazetta is új legyen.

Mi lehet az oka annak, hogy nem jelenik meg a 
kontrollcsík?
Ennek oka lehet például, ha túl kevés mintát használtak, 
ha nem megfelelően végezték a mintavételt, ha lejárt 
anyagokat használtak, vagy ha nem tartották be a 
használati útmutatóban foglaltakat.

A kontrollcsík halvány. Mit kell tennem?
Ha a kontrollcsík látható, a teszt érvényes.

Nem vagyok biztos benne, hogy van-e egy nagyon 
halvány csík a T betű mellett.
Az eredmény akkor is pozitív, ha a T betű mellett csak  
egy halvány csík látható. Kétség esetén ismételje meg a 
tesztet, vagy forduljon a háziorvosához vagy a sürgősségi 
orvosi szolgálathoz.

Hulladékkezelés
Hogyan kell kidobni a tesztet és annak komponenseit?
Az elhasznált tesztet és komponenseket helyezze egy 
műanyag zacskóba, azt pedig a háztartási szemétbe. 

Kapcsolat
Kihez fordulhatok, ha kérdésem van a teszttel 
kapcsolatban?
A termékhez kapcsolódó ügyfélszolgálatunk díjmentesen 
hívható.
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