
For at mindske spredning af COVID-19 er det afgørende hurtigt 
at identificere smittede patienter. CLINITEST® Rapid COVID-19 
Antigen Test aflæses visuelt, er nem at anvende og giver resulta-
ter på blot 15 minutter. Intet udstyr eller analyseinstrumenter er 
nødvendige. Testen kan udføres hvor som helst og når som helst 
af uddannet sundhedspersonale.

Med en specificitet på 99.22% og sensitivitet på 96.72%, er man 
sikret pålidelige resultater. Et studie på tværs af flere lokationer, 
kliniske miljøer og personale, har vist stor nøjagtighed og høj 
kvalitet. 

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test kan, når den anvendes 
som en del af en omfattende strategi, hjælpe med at mindske 
spredningen af COVID-19.

COVID-19 antigen-
test med svar på 
15 minutter
Mindsk spredning af COVID-19.

CLINITEST 
Rapid COVID-19  
Antigen Test
Vestibulum ante ipsum  
prim in faucibus orci

Hurtig
Resultat på 15 minutter 

Let at bruge
Kræver ikke specialiseret personale eller udstyr 

Skalerbar
Kan implementeres til høj volumen test, hvor det er  nødvendigt



Produktinformation
 
Nem at bruge for uddannet personale.

Anvend ikke kittet efter udløbsdatoen. Prøve- og testreagenser skal have stuetemperatur (15–30° C). Anvend passende personlige 
værnemidler. 

• Rotér forsigtigt podepinden adskillige gange bagerst i næsehulen og fjern den forsigtigt. 
• Tilsæt 10 dråber (~300 µL) buffer i opretstående ekstraktionsrør ved at anvende det medfølgende stativ. 
• Drej podepinden 6+ gange i røret, tryk mod indersiden af røret, lad stå i 1 minut og tryk igen flere gange. 
• Podepinden fjernes forsigtigt og bortskaffes, påsæt dråbespidsen på ekstraktionsrøret. 
• Læg kassetten fladt og tilføj 4 dråber (~100 µL) af testmaterialet i prøvebrønden. Aflæs resultatet efter 15 minutter.  

Anvendt materiale bør afskaffes som smittefarligt materiale i overensstemmelse med lokale regler.  

PERFORMANCE 
Sensitivitet: 96.72% 
Specificitet: 99.22% 
Akkuratesse: 98.74% 
Klinisk studie med 317 deltagere.
Studie udført på tværs af flere lokationer, kliniske  miljøer 
og personale, viste ydeevne af høj kvalitet. 

SPECIFIKATIONER 
Test tid: 15 minutter.
Prøvetype: Nasopharyngeal.
Opbevaring: Stuetemperatur eller køleskab (2‒30° C). 
Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato. 

INDHOLD 
• 20 testkassetter.
• 2 ekstraktionsbuffer tuber.
• 20 sterile podepinde.
• 20 ekstraktionsrør/spidser.
• 1 stativ.
• 1 pakningsvedlæg. 

CLINITEST is a trademark of Siemens Healthcare Diagnostics Inc., or its affiliates. All 
other trademarks and brands are the property of their respective owners. 

Product availability may vary from country to country and is subject to varying regu-
latory requirements. Please contact your local representative for availability. For addi-
tional specifications and performance data, please refer to the instructions for use.
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