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Allmänna frågor

När ska CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-
Test användas?
CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test kan 
hjälpa till att detektera antigen hos personer som är 
infekterade med SARS-CoV-2-viruset eller som 
misstänks ha fått COVID-19. Testet hjälper dig att 
bestämma hur du ska gå vidare när du har fått ett 
testresultat (se även > Tolkning av resultat).

Vilka symptom kan jag ha om jag har COVID-19?
Typiska symptom innefattar ihållande hosta, förhöjd 
temperatur och/eller förlust av lukt och smak. De första 
symptomen uppträder 2 till 14 dagar (i de flesta fall 5 
till 6 dagar) efter man exponerats för viruset.

När ska jag använda CLINITEST® Rapid COVID-19 
Antigen Self-Test?
Om du misstänker att du kan ha smittats med 
COVID-19 kan detta test hjälpa till att detektera 
antigener från SARS-CoV-2-viruset i din kropp. 
Detta görs genom en näsprovtagning. 

Vilka är fördelarna med CLINITEST® Rapid 
COVID-19 Antigen Self-Test?
Det tar bara cirka 15 minuter att få ett testresultat. 
Testproceduren är enkel och kräver ingen speciell 
utbildning.

Komponenter

Vem ska jag kontakta om alla förpackningens 
komponenter eller förpackningen själv inte har 
inkluderats eller är skadad?

Kontakta det apotek eller den återförsäljare där du 
tillhandahöll självtestkittet. 

Förvaring och stabilitet

Hur länge är testet hållbart? 
Testets hållbarhet är 24 månader från 
tillverkningsdatumet. Testet ska inte användas efter det 
utgångsdatum som står på testkittet.

Kan jag använda testet efter utgångsdatumet?
Använd inte testkittet och reagenserna efter 
utgångsdatumet.

Hur länge kan testkassetten användas efter jag 
öppnat den förslutna förpackningen?
När testkassetten har tagits ut ur påsen ska den 
användas inom en timme. Testkassetter som har legat 
utanför den förslutna förpackningen i mer än en timme 
ska slängas.

Hur ska testet förvaras?
CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test ska förvaras 
mellan 2 och 30°C (36 och 86°F) och får inte utsättas för 
direkt solljus.

Hantering

Vilken temperatur ska testet ha vid den tidpunkt det 
används?
Testet bör vara rumstempererat (15–30°C / 59–86°F) när 
det ska användas.

Hur görs en provtagning i näsan? 
För försiktigt in provpinnen i en näsborre och snurra den 
varsamt fem gånger längs näsborrens väggar 
(nässlemhinnan). Upprepa proceduren i den andra 
näsborren med samma provpinne och ta försiktigt ut 
den. Se även bruksanvisningen eller snabbguiden.

Kan jag ta näsprovet och sedan göra klart testet vid 
ett senare tillfälle?
Nej, proverna ska testas omedelbart efter att du gjort 
näsprovtagningen.

Jag gjorde bara näsprovtagningen i en näsborre. Nu 
har jag redan lagt provpinnen i extraktionsbufferten. 
Kan jag avläsa och tolka testresultatet?
Slutför testet. Om din testkassett visar ett positivt 
testresultat i resultatfönstret är det möjligt att du är 
infekterad med COVID-19-virus. Om resultatet är 
negativt eller testresultatet är ogiltigt måste du upprepa 
testet. Om bruksanvisningen inte följts går det inte att 
utesluta att du kan vara infekterad.

Testet utsattes av misstag för solljus i flera dagar. 
Kan jag fortfarande använda testet?
Nej. Testet MÅSTE förvaras vid en maximal temperatur 
på 30°C (86°F).  Vi kan inte garantera tillförlitligheten i 
tester som inte förvarats i korrekt temperatur. Här måste 
du anta att testet utsatts för en hög temperatur.

Vi har bara möjlighet att testa utomhus (under 15°C). 
Kan testet användas?
Nej. Testet måste utföras i rumstemperatur (15°C/59–
86°F) för att säkerställa korrekt resultat.

Jag tog ut testkassetten ur den förslutna 
förpackningen för två veckor sedan. Kan jag 
fortfarande använda den idag?
Nej. När en testkassett har varit utanför den förslutna 
förpackningen i mer än en timme ska den slängas.

Jag tappade av misstag provpinnen på golvet. Kan 
jag fortfarande använda den?
Nej. Provpinnar måste vara sterila före användning.

Jag skadade mig själv när jag satte provpinnen i 
näsan eller provpinnen har fått blod på sig av en 
annan anledning. Vad ska jag göra?
Om provet innehåller blod kanske testet inte ger ett 
tillförlitligt resultat. Kontakta hälso- och sjukvården vid 
behov. Följ de anvisningar du får.

Jag lät provpinnen vara i röret i mer än en minut. 
Påverkar det testresultatet?
Ja, enligt bruksanvisningen ska testet utföras 
omedelbart efter det har inkuberats i en minut. Felaktig 
hantering kan påverka resultatet.

Ska jag skaka buffertlösningen innan jag använder 
den?
Nej, det kan skapa bubblor och leda till felaktig 
droppvolym.

Jag tillsatte för många droppar buffertlösning i röret. 
Påverkar det testresultatet? 
Enligt bruksanvisningen ska du tillsätta ca. 10 droppar 
buffertlösningen i röret (ca. 0,3 ml). En studie från 
tillverkaren visade att ytterligare 1 eller 2 droppar inte 
påverkar testresultatet.

Det kom för många droppar på testanordningen. 
Påverkar det testresultatet?
Ja, enligt bruksanvisningen ska du tillsätta exakt 4 
droppar provlösning på testanordningen. Använd ett 
nytt test.

Jag är orolig för att provpinnen inte doppades 
tillräckligt i buffertlösningen. Är det ett problem?
Ja, enligt bruksanvisningen ska du trycka provpinnen 
mot rörets botten och sidor och snurra den minst sex 
gånger. Efter den stått i 1 minut ska du klämma ihop 
rörets sidor och pressa ur provpinnen helt.

Jag råkade hälla ut lösningen på testanordningen 
utan att använda locket/munstycket. Påverkar det 
testresultatet?
Ja. Munstycket innehåller ett filter. Om du inte 
använder pipettspetsen kanske testet inte fungerar 
korrekt.

Jag råkade få lite extraktionsbuffert på mina händer. 
Vad ska jag göra? 
Tvätta händerna noggrant.

Jag råkade välta röret och spillde ut lite buffert. Kan 
jag gå vidare med testet?
Använd ett nytt rör och tillsätt det antal buffertdroppar 
som behövs i röret.

Kan jag använda vatten istället för buffertlösning?
Nej. Vatten får inte användas för att utföra testet.

Kan CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test 
användas med prover som tagits med andra 
metoder, t.ex. genom att gurgla?
Nej. Testet fungerar endast med prover som tagits med 
en provpinne för näsa.

Kan extraktionsbuffertlösningen användas som 
gurgellösning?
Enligt beskrivningen i bruksanvisningen är den enda 
metoden för provtagning att göra en näsprovtagning. 
Eftersom buffertlösningen innehåller natriumazid ska all 
kontakt mellan bufferten och hud/slemhinnor undvikas. 
Om bufferten av misstag kommer i kontakt med hud/
ögon/slemhinnor ska du skölja det drabbade området 
noggrant med rinnande vatten.

Är det absolut nödvändigt att placera testkassetten 
på en jämn yta under testproceduren?
Ja. All annan placering kan förändra testets känslighet 
och påverka testresultatet.

Jag läste av testresultatet efter mer än 15 minuter. 
Är resultatet fortfarande giltigt? 
Nej, läs inte av resultaten efter 20 minuter. Resultat som 
läses av efter denna tid kan visa ett falskt resultat. 
Testet bör upprepas.

Tolkning av resultat

Mitt resultat är positivt. Vad ska jag göra?
Om din testkassett visar ett positivt resultat i 
resultatfönstret misstänks du ha en COVID-19-infektion. 
Undvik fysisk kontakt med andra människor. Kontakta 
hälso- och sjukvården enligt lokala riktlinjer och 
rekommendationer. Följ de anvisningar du får.

Mitt resultat är negativt. Vad ska jag göra?
Om din testkassett visar ett negativt resultat i 
resultatfönstret har ingen COVID-19-infektion 
detekterats vid detta tillfälle. Om du misstänker att du är 
smittad ska testet upprepas efter 1–2 dagar eftersom 
viruset inte alltid kan detekteras i alla infektionsfaser. 
Det negativa resultatet är en ögonblicksbild (= inget 
virus för tillfället). Det är viktigt att du fortsätter att följa 
lokala riktlinjer och rekommendationer. 

Mitt testresultat är negativt, men jag har 
sjukdomssymptom. Hur ska jag gå vidare?
Om du inte mår bra trots ett negativt testresultat ska du 
kontakta hälso- och sjukvården. Följ de anvisningar du 
får.

Mitt testresultat är ogiltigt (kontrollinjen syntes inte). 
Måste jag göra en ny näsprovtagning eller kan jag 
använda den kvarvarande extraktionslösningen?
Testet ska upprepas med ett nytt prov med en ny 
provpinne. Använd även ett nytt rör med ny 
buffertlösning och en ny testkassett.

Vilka möjliga orsaker finns det till att ingen 
kontrollinje syns?
Möjliga orsaker är otillräcklig provvolym, att provet tagits 
på fel sätt, att utgångna komponenter har använts eller 
att bruksanvisningen inte följts korrekt.

Kontrollinjen syns bara svagt. Hur ska jag gå vidare?
Så länge kontrollinjen syns är testet giltigt. 

Jag är inte säker på om det finns en mycket svag linje 
bredvid ”T”.
Även en svag linje vid ”T” anger ett positivt resultat. Om 
du är osäker ska du upprepa testet eller kontakta hälso- 
och sjukvården.

Avfallshantering

Hur ska jag slänga testet och dess komponenter?
Samla ihop använda testkomponenter i en plastpåse och 
släng dem med ditt hushållsavfall.  

Besök gärna vår webbplats www.clinitest.siemens-healthineers.com, där vi har publicerat uppdaterad
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Kontakt

Vem ska jag kontakta om jag har frågor om testet?
Du kan nå vår support på telefonnummer: 
0800 40 40 633

Avfallshantering

Hur ska jag slänga testet och dess komponenter?
Samla ihop använda testkomponenter i en plastpåse och 
släng dem med ditt hushållsavfall.  

Säkerhet och effektivitet

Kan barn över 12 göra provet själva?
Ja. Vi har genomfört studier i syfte att
bestämma vilka åldersgrupper som säkert kan använda
testet med endast bipacksedeln utan vidare
support eller ytterligare förklaringar. Dessa studier
har visat att testet kan användas framgångsrikt
av barn i åldern 12 år och äldre.

Jag har ett litet barn. Kan jag testa barnet?
Ja. Tänk på att ju mindre barnet är, desto mindre är
näsans anatomi. Om du känner dig osäker vänligen
kontakta hälso- och sjukvården och få hjälp där.
Tillverkaren rekommenderar i bipacksedeln att barn i
åldern 11 år eller yngre inte bör testas utan
övervakning av vuxen.

Finns det hälsorisker med testet?
Vad händer om till exempel vätskan (buffert) intas?
När de används enligt anvisningarna tror vi att det inte 
finns några hälsorisker med testet, men undvik att få i dig 
buffert-lösningen.

Jag har gjort testet med vatten (öl, läsk etc.). Varför 
visar det ett positivt resultat?
Testet är utformat för att identifiera COVID-19 från 
människa endast genom en näsprovtagning. Användning 
av vatten eller andra vätskor kan generera olika resultat
(som ett falsk positivt svar) men testet är endast korrekt 
när det används enligt anvisningarna.




