
Splošna vprašanja
Kdaj se uporabi CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen 
Self-Test?
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test lahko 
pomaga pri zaznavanju antigenov pri vseh posameznikih, 
ki so okuženi s SARS-CoV-2 virusom ali pri katerih obstaja 
sum na COVID-19. Rezultati testa pomagajo pri nadaljnjih 
odločitvah (glej tudi > Interpretacija rezultatov).

Kakšne simptome lahko občutim, če imam COVID-19?
Tipični simptomi vključujejo kašljanje, vročino, zamašen 
nos ali kihanje, in/ali izgubo vonja in okusa. Prvi 
simptomi se pojavijo 2 do 14 dni (v večini primerov  
5 do 6 dni) po izpostavljenosti virusu.

Kdaj naj uporabim CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen 
Self-Test?
Če sumite, da ste okuženi z COVID-19, vam lahko test 
pomaga pri zaznavanju antigenov SASR-CoV-2 virusa  
v vašem telesu. To se opravi s testiranjem brisa nosne 
votline.

Kaj so prednosti CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen 
Self-Testa?
Rezultati so na voljo že v 15 minutah. Postopek je 
enostaven in ne zahteva posebnega znanja.

Vsebina
Koga naj kontaktiram, če v paketu niso prisotne vse 
komponente ali pa je katera poškodovana?
Prosimo obrnite se na farmacevta oziroma prodajalca kjer 
ste kit za samo-testiranje kupili ali dobili.

Shranjevanje in stabilnost
Kakšen je rok uporabe testov?
Rok uporabe je 24 mesecev od datuma proizvodnje. Ne 
uporabljajte testov s pretečenim rokom uporabe, ki je 
natisnjen na testnem kitu.

Ali lahko uporabim test, ki ima pretečen rok uporabe?
Ne uporabljajte testov in reagentov s pretečenim rokom 
uporabe.

Kako dolgo po odprtju paketa je uporabna testna 
ploščica?
Po odvzemu iz paketa je testna ploščica uporabna 1 uro. 
Testne ploščice, ki so izven paketa več kot eno uro 
zavrzite.

Kako se test shranjuje?
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test se shranjuje 
na 2 – 30 °C izven dosega sončne svetlobe.

Rokovanje
Na kakšni temperaturi naj bo test ob uporabi?
Test naj bo ob uporabi na sobni temperature (15 – 30 °C).

Kako se opravi nosni bris?
Sterilni bris previdno vstavite v levo nosnico in ga 5x 
zavrtite po stenah nosnice. Postopek z istim brisom 
ponovite še v desni nosnici in ga previdno odstranite. 
Prosimo poglejte si tudi Navodila za uporabo ali kratka 
navodila.

Lahko opravim nosni bris in test izvedem kasneje?
Ne, vzorce je potrebno testirati takoj po odvzemu brisa.

Nosni bris sem izvedel samo iz ene nosnice, bris pa  
je že v ekstrakcijskem pufru. Lahko odčitam in 
interpretiram rezultate?
Najprej izvedite test. Če je test pozitiven obstaja možnost 
okužbe z virusom. Če je rezultat negativen ali je rezultat 
neveljaven, test ponovite. Ker navodila za uporabo niso 
bila upoštevana, obstaja možnost okužbe.

Test je bil po pomoti več dni izpostavljen sončni 
svetlobi. Ga lahko še vedno uporabim?
Ne. Testi morajo biti shranjeni na maksimalni temperaturi 
30 °C. Možno je, da je test bil več ur izpostavljen visokim 
temperaturam.

Testno ploščico sem vzel iz vrečke pred dvemi tedni. 
Lahko danes uporabim test?
Ne. Testne ploščice, ki so več kot eno uro izven 
zatisnjenega paketa niso več uporabne in se morajo 
zavreči.

Testni bris sem vzel iz vrečke pred dvemi tedni. Lahko 
danes uporabim ta bris?
Ne. Testni brisi so sterilni in morajo ostati v vrečki. Izven 
vrečke niso več sterilni.

Po pomoti mi je testni bris padel na tla. Ga lahko 
uporabim?
Ne. Brisi morajo biti pred uporabo sterilni.

Pri odvzemu brisa sem se poškodoval ali pa je na brisu 
kri zaradi drugega razloga. Kaj lahko naredim?
Če ste se poškodovali, test ne bo dal zanesljivih 
rezultatov. Prosimo kontaktirajte svojega zdravnika ali 
obiščite urgenco. Prosimo sledite navodilom, ki jih poda 
zdravnik. Če je v vzorcu kri je lahko rezultat netočen.

Bris sem pustil v pufru več kot 1 minuto. Bo to vplivalo 
na rezultat?
Po Navodilih za uporabo je potrebno test izvesti takoj po 
1 minutni inkubaciji.

Moram pufer pred uporabo pretresti?
Ne. To lahko povzroči nastanek mehurčkov in vodi v 
neustrezne volumne dodanih kapljic.

Dodal sem preveč kapljic pufra v epruveto. Bo to 
vplivalo na rezultat?
Po navodilih je potrebno dodati približno 10 kapljic pufra 
(približno 0,3 mL). Študija proizvajalca kaže, da dodatna 
1 ali 2 kapljici, ne vplivata na rezultat.

Dodal sem preveč kapljic na testno ploščico. Bo to 
vplivalo na rezultat?
Po navodilih je potrebno dodati točno 4 kapljice vzorca  
v vdolbinico za vzorec. Prosimo uporabite novo testno 
ploščico.

Skrbi me, da bris ni bil popolnoma potopljen v pufer. 
Je to lahko težava?
Po navodilih morate bris 6x pomešati po epruveti tako,  
da ga pritisnite ob dno in steno, pustite stati 1 minuto  
in nato stisnete strani epruvete ter iztisnete bris.

Pomotoma sem dodal vzorec na testno ploščico brez 
uporabe kapalke. Lahko to vpliva na rezultat testa?
Da. Kapalka vsebuje filter. Test je lahko neustrezen, če 
niste uporabili ali ustrezno namestili kapalke za iztis 
vzorca na testno ploščico.

Nekaj pufra je pomotoma pristalo na mojih rokah.  
Kaj moram storiti?
Temeljito si umijte roke.

Pomotoma sem polil pufer iz epruvete. Lahko 
nadaljujem testiranje?
Prosimo uporabite novo epruveto in dodajte ustrezno 
količino pufra.

Lahko uporabim vodo namesto pufra?
Ne. Z vodo ni mogoče izvesti testa.

Se lahko CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Testi 
uporabijo tudi na vzorcih, ki so odvzeti na drugačen 
način (npr. grgranje)?
Ne. Testi delujejo samo na nosnih vzorcih.

Se lahko ekstrakcijski pufer uporabi kot raztopina za 
grgranje?
Po Navodilih za uporabo je edini način odvzema vzorca 
nosni bris. Pufer vsebuje natrijev azid in vsak kontakt 
pufra s kožo ali sluznico je potrebno preprečiti. Če pride 
pufer pomotoma v kontakt s kožo/očmi/sluznico, 
področje temeljito spirajte s tekočo vodo.

Je nujno potrebno testno ploščico postaviti na ravno 
površino med izvedbo testa?
Da. Kakršnakoli drugačna postavitev lahko vpliva na 
občutljivost testa in rezultate.

Rezultat sem odčital po več kot 15 minutah.  
Je rezultat veljaven?
Rezultatov po 20 minutah ne odčitajte. Taki rezultati so 
lahko lažni in test je potrebno ponoviti.

Interpretacija rezultatov
Rezultat je pozitiven. Kaj moram storiti?
Pozitiven rezultat pomeni, da se v vašem vzorcu/brisu 
nahajajo proteini virusa, kar nakazuje na akutno fazo 
COVID-19 okužbe. Prosimo seznanite se s priporočili za 
preprečevanje širjenja virusa, preprečite stike z drugimi 
ljudmi in kontaktirajte svojega zdravnika/zdravstveno 
ustanovo. Sledite njihovim navodilom.

Rezultat je negativen. Kaj moram storiti?
Negativen test pomeni, da trenutno ni zaznana COVID-19 
okužba. V primeru suma na okužbo je smiselno test 
ponoviti čez 1-2 dni, saj je zanesljivost določanja okužbe 
različna v različnih stopnjah okužbe. Negativni rezultat je 
trenutni odraz stanja (= trenutno ni virusnega bremena). 
Pomembno je, da še naprej sledite priporočilom za 
preprečevanje širjenja virusa in dobre higiene (obrazna 
maska, higiena, razdalja) in ostalim lokalnim smernicam.

Rezultat je negativen, imam pa simptome bolezni. 
Kako naj postopam?
Če se slabo počutite kljub negativnem rezultatu, prosim 
kontaktirajte osebnega zdravnika ali urgenco. Sledite 
njihovim navodilom.

Rezultat testa je neveljaven (brez kontrolne črte). 
Moram uporabiti nov bris ali lahko uporabim 
preostanek ekstrakcijske raztopine?
Test mora biti ponovljen z novim vzorcem brisa. Prosimo 
uporabite tudi novo epruveto s pufrom in novo testno 
ploščico.

Kakšni so možni vzroki za neveljavne teste brez 
kontrolne črte?
Možni vzroki so premajhen volumen vzorca, neustrezno 
odvzet bris, uporabljen/pretečen test ali komponente in 
nedosledno sledenje Navodilom za uporabo.

Kontrolna črta je le rahlo vidna. Kako naj postopam?
Če je črta vidna, so rezultati testa zanesljivi.

Nisem prepričan, če je pri „T“ polju tanka, rahlo vidna 
črta.
Tudi rahlo vidna črta pri polju „T“ nakazuje na pozitiven 
rezultat. Če niste prepričani, prosimo ponovite test ali 
kontaktirajte osebnega zdravnika oziroma zdravstveno 
ustanovo za dodatne napotke.

Odstanjevanje
Na kakšen način zavržem test in ostale komponente?
Komponente testa zbirajte v plastično vrečko in ustrezno 
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Kontakt
Koga naj kontaktiram v primeru vprašanj glede testa?
080 34 71
Za dodatne informacije nas kontaktirajte na zgornjo 
brezplačno številko.

Pogosta vprašanja
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