
CLINITEST®

Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

HURTIGREFERANSE

VIKTIG
• Denne testen kan brukes innen de ti første dagene etter 

at det er oppstått symptomer på COVID-19.
• Denne testen er godkjent for hjemmebruk av personer 

fra 12 år. Neseprøver fra personer under 12 år eller over 
70 år bør tas av eller under tilsyn av voksne.

• Testen vil ta ca. 5 minutter å sette opp, og testresultatene 
må leses etter 15 minutter.

• Det er viktig at du følger instruksjonene omhyggelig for 
å oppnå riktig resultat.

• Testenheten og bufferløsningen må være ved 
romtemperatur (15–30°C) før du starter testen.

• Vask eller sprit hendene før og etter testen.
• Treff nødvendige sikkerhetstiltak ved testing av andre 

personer (f.eks. munnbind, hansker).

Kontakt kundeservice hvis du har spørsmål om bruk av testen 
eller lesning av resultatene.
Internett: www.clinitest.siemens-healthineers.com 

KOMME I GANG
Innhold i pakken
1. Sterile vattpinner (5)
2. Testenheter (5)
3. Ekstraksjonsrør med buffer og spisser (5)
4. Bruksanvisning (1)
5. Hurtigreferanse (1)

NØDVENDIG UTSTYR SOM IKKE MEDFØLGER
Klokke, tidtaker eller stoppeklokke og plastpose for avfall.

TESTPROSEDYRE

Trinn 1.
Sett røret inn i arbeidsstasjonen. Fjern lokket fra toppen av røret.

Trinn 3.
Før den absorberende spissen på vattpinnen forsiktig inn 
i venstre nesebor. Kontroller at hele spissen på vattpinnen 
er inne i neseboret (2–4 cm dypt). Ikke før vattpinnen 
lengre inn etter at du har kjent motstand.

Trinn 2.
Åpne vattpinnepakningen der det er angitt. 
Trekk ut vattpinnen ved å gripe plastenden. 
Ikke ta på den absorberende spissen på 
vattpinnen.

Trinn 4.
Rull vattpinnen minst 
5 ganger mot innsiden av 
neseboret. Sikre god kontakt 
mellom vattpinnen og 
innsiden av neseboret.

Trinn 6.
Fjern vattpinnen fra 
neseboret, og før den inn i 
røret på arbeidsstasjonen.

Trinn 5.
Fjern vattpinnen, og før 
den inn i høyre nesebor. 
Gjenta trinn 3 og 4.

Trinn 11.
Skyv den medfølgende spissen 
i settet inn i røret, og kontroller 
at den passer godt.

Trinn 12.
Fjern testenheten fra posen, 
og legg den på en flat, 
ren overflate.

Trinn 13.
Tilsett 4 dråper løsning 
i prøvebrønnen ved å klemme 
røret forsiktig.

Trinn 14.
Start tidtakeren, og les resultatene etter 
15 minutter. Det er viktig å lese resultatene 
etter 15 minutter.

Klem her 4 dråper 
løsning

Trinn 8.
Start tidtaker. 
La vattpinnen stå i røret i 
1 minutt.

Trinn 9.
Klem røret flere ganger fra 
utsiden. Prøv å løse opp så 
mye løsning fra vattpinnen 
som mulig.

Trinn 10. 
Fjern vattpinnen, og kast i en 
plastpose.

Trinn 7.
Bland godt ved å rulle 
vattpinnen minst 6 ganger 
mens du presser hodet på 
vattpinnen mot bunnen og 
siden av røret.

Trinn 15.
Les resultatene. Det er tre mulige typer resultater.

Hvis testresultatet ser annerledes 
ut, dvs. ingen linje eller bare én 
linje vises ved T, er resultatet 
ugyldig. Dette kan skyldes 
testutførelsen. Følg testprosedyre 
og gjenta test. Hvis ugyldige 
testresultater vedvarer, må lege 
eller et COVID-testsenter 
kontaktes.

Hvis testenheten ser ut som vinduet med 
negativt resultat til venstre, kunne det ikke 
påvises noen COVID-19-infeksjon. I et antatt 
tilfelle gjentar du testen etter 1–2 dager siden 
viruset ikke kan påvises nøyaktig i alle faser av 
en infeksjon. Tross negativt testresultat må du 
fortsatt følge alle gjeldende regler for kontakt 
med andre og vernetiltak.

Positivt testresultat

Hvis testenheten ser ut som et av 
vinduene med positivt resultat 
til venstre, har du en aktuell 
COVID-19-infeksjon. Kontakt lege 
eller lokale helsemyndigheter, 
og kontroller at du følger lokale 
retningslinjer for selvisolasjon. 
Det kan være nødvendig å teste på 
nytt med andre testmetoder som en 
PCR-test.
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SYMBOLFORKLARING

Se brukerveiledningen Tester per sett Autorisert representant

Kun til in vitro-diagnostisk bruk Brukes innen Ikke til gjenbruk

2°C

30°C

Oppbevares ved 2–30°C Lotnummer

Katalognr.

Produsent

6 times6 ganger

15 Minutes15 minutter

1 Minute1 minutt


