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O teście
CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test to test 
wykonywany metodą przepływu bocznego, przeznaczony 
do jakościowego wykrywania antygenu w postaci białka 
nukleokapsydu wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus, 
nazywany również wirusem wywołującym chorobę 
COVID-19) w wymazach bezpośrednich z nozdrzy 
przednich (łac. nares). Wymazy z nozdrzy osób poniżej 
12. roku życia i powyżej 70. roku życia powinny być 
pobierane przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem. 
Test ten jest przeznaczony do wspomagania szybkiego 
rozpoznania zakażeń koronawirusem. Jeśli objawy nie 
ustępują pomimo negatywnego wyniku testu, zalecane 
jest zgłoszenie się do lekarza.

Co wykrywa test?
Test CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test 
wykrywa antygen w postaci białka nukleokapsydu 
koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, 
w próbkach pobranych z górnych dróg oddechowych 
(bezpośrednie wymazy z nosa). 

Jakie elementy zawiera zestaw? 
Zestaw testowy CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen  
Self-Test zawiera następujące elementy:
• Kasetki testowe
• Sterylne wymazówki
• Instrukcję użycia
• Skróconą instrukcję obsługi 

W zależności od konfiguracji, zestaw zawiera również:
• Fiolki z roztworem buforowym
•  Probówki do izolacji i końcówki 

albo
• Napełnione fabrycznie probówki do izolacji i końcówki

Składniki roztworu buforowego
Podczas prawidłowego postępowania1, nie powinno 
dojść do kontaktu płynu wchodzącego w skład zestawu 
testowego ze skórą, błonami śluzowymi ani oczami. 
W przypadku kontaktu należy przemyć dokładnie 
narażony obszar pod bieżącą wodą.

Roztwór buforowy zawarty w zestawie testu CLINITEST Rapid 
COVID-19 Antigen Self-Test w ponad 99,7 procenta składa 
się z soli fizjologicznej. Dodatkowe składniki to śladowe ilości 
rozpuszczalników, soli i środka konserwującego. Stężenia 
tych składników w roztworze buforowym są znacznie niższe 
od wartości progowych określonych w obowiązujących 
europejskich przepisach dotyczących substancji 
niebezpiecznych. W tych niskich stężeniach ani same 
substancje, ani cały roztwór buforowy, nie są uznawane za 
niebezpieczne dla zdrowia lub toksyczne, zgodnie 
z odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Czy roztwór buforowy zawiera Triton-X, 
azydek sodu lub TRIS?
Tak, w bardzo małych ilościach: 
•  Triton-X: Ta substancja wspomaga inaktywację wirusa, 

penetrację jego osłonki i uwalnianie cząsteczek, 
z którymi zachodzi reakcja w teście antygenowym, 
umożliwiająca wykrycie wirusa. Zastosowane stężenie 
substancji Triton-X jest uznawane za niekrytyczne, 
zgodnie z odpowiednimi normami i standardami. 

•  Azydek sodu: Ta substancja działa jako środek 
konserwujący, zapewniając prawidłowe działanie testu 
podczas określonego okresu trwałości.

•  TRIS: Ta substancja reguluje wartość pH próbki. 
Prawidłowe pH jest kluczowe do uzyskania dokładnych 
wyników. TRIS to substancja powszechnie występująca 
w kosmetykach, szczepionkach i innych produktach 
farmaceutycznych2. 

1.  Zgodnie z instrukcją użycia.

1.  Trometamina. PubChem. Dostęp pod adresem: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/
tromethamine
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W Siemens Healthineers stawiamy sobie za cel umożliwienie 
podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną zwiększenie ich 
wartości poprzez wspieranie ich w dążeniu do poszerzenia zakresu 
medycyny precyzyjnej, przekształcenia opieki zdrowotnej, poprawy 
zadowolenia pacjentów oraz digitalizacji opieki medycznej.

Szacuje się, że 5 milionów pacjentów na całym świecie korzysta 
codziennie z naszych innowacyjnych technologii i usług 
w dziedzinie obrazowania diagnostycznego i terapeutycznego, 
diagnostyki laboratoryjnej oraz medycyny molekularnej, a także 
usług cyfrowych z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług dla 
przedsiębiorstw.

Jesteśmy wiodącym przedsiębiorstwem z branży technologii 
medycznych, które posiada ponad 120-letnie doświadczenie oraz 
18 000 patentów na całym świecie. Z pomocą ponad 50 000 
oddanych współpracowników w 75 krajach będziemy w dalszym 
ciągu wprowadzać innowacyjne rozwiązania oraz kształtować 
przyszłość opieki zdrowotnej.

CLINITEST oraz wszystkie znaki powiązane są 
znakami towarowymi firmy Siemens 
Healthcare Diagnostics Inc. lub jej spółek 
stowarzyszonych. Wszystkie inne znaki 
towarowe oraz marki są własnością ich 
odnośnych właścicieli.

 

Produkt nie jest przeznaczony do sprzedaży 
w USA. Dostępność produktu może być różna 
w poszczególnych krajach w zależności od 
zmiennych wymogów regulacyjnych. 
Informacje o dostępności produktów można 
uzyskać kontaktując się z lokalnym 
przedstawicielem handlowym.
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