
CLINITEST®
Rapid COVID-19 Antigen Test

TILSIGTET ANVENDELSE
CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test er en in vitro-immunkromatografisk analyse til kvalitativ bestemmelse af 
nucleocapsidproteinantigen fra SARS-CoV-2 i direkte podepindsprøver fra næsesvælget (NP-prøver) eller næsen taget direkte på 
personer, som deres læge mistænker for at være smittet med COVID-19. Det er beregnet til at hjælpe med hurtig diagnose af  
SARS-CoV-2 infektioner og kan bruges af sundhedspersonale op til ti dage efter symptomdebut. Negative resultater fra patienter 
med symptomdebut efter ti dage skal behandles som præsumptive, og der kan udføres en bekræftelse i form af en molekyleanalyse, 
hvis dette er nødvendigt af patientadministrative årsager. CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test skelner ikke mellem  
SARS-CoV og SARS-CoV-2.

SAMMENFATNING OG BESKRIVELSE
De nye coronavira tilhører β-stammen. COVID-19 er en akut respiratorisk infektionssygdom. Personer er som udgangspunkt 
modtagelige over for infektionen. I øjeblikket er patienter, der er smittet med det nye coronavirus, den primære kilde til infektion, 
men asymptomatiske personer kan også være smittekilde. Baseret på de aktuelle epidemiologiske undersøgelser er inkubationstiden 
1–14 dage, for det meste 3–7 dage. De primære symptomer omfatter feber, træthed og tør hoste. Stoppet næse, løbende næse, 
øm hals, muskelsmerter og diarré er også konstateret i nogle få tilfælde.

Denne test er beregnet til bestemmelse af SARS-CoV-2-nucleocapsidproteinantigen. Antigen kan som regel detekteres i prøver 
fra de øvre luftveje i infektionens akutte fase. En hurtig diagnose af SARS-CoV-2-infektion kan hjælpe sundhedspersonalet med at 
behandle patienterne bedre og styre sygdommen mere effektivt.

TESTPRINCIPPER
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test er en immunkromatografisk membrananalyse, der bruger meget følsomme monoklonale 
antistoffer til at detektere nucleocapsidprotein fra SARS-CoV-2 i direkte podepindsprøver fra næsesvælget (NP-prøver) eller næsen. 
Teststrimlen består af følgende dele: Prøvepude, reagenspude, reaktionsmembran og absorbtionspude. Reagenspuden indeholder 
ioniseret guld konjugeret med de monoklonale antistoffer mod nucleocapsidproteinet i SARS-CoV-2, og reaktionsmembranen 
indeholder de sekundære antistoffer mod nucleocapsidproteinet i SARS-CoV-2. Hele strimlen er fastgjort inden i en plastenhed. 
Når prøven tilsættes prøvebeholder, opløses konjugater, der er tørret ind på reagenspuden, og blandes med prøven. Hvis der er 
SARS-CoV-2-nucleocapsidantigen til stede i prøven, dannes der et kompleks mellem anti-SARS-2-konjugatet, og virus “indfanges” 
af de specifikke anti-SARS-2-monoklonale antistoffer, der er coatet på testlinjeområdet (T). Fravær af testlinjen (T) er tegn på et 
negativt resultat. Som bekræftelse på, at proceduren er foretaget korrekt, vises der altid en rød linje øverst i kontrollinjeområdet (C), 
som angiver, at der er tilsat tilstrækkeligt volumen, og at der er foretaget tilstrækkelig membranvægevirkning.

MEDFØLGENDE MATERIALER
20 testkassetter
2 hætteglas til ekstraktionsbuffer
20 sterile podepinde
20 ekstraktionsrør og -spidser
1 arbejdsstation
1 indlægsseddel

NØDVENDIGE MATERIALER, SOM IKKE MEDFØLGER
1. Ur, timer eller stopur

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER
1. Kun til in vitro-diagnostisk brug.
2. Testenheden skal ligge i den forseglede pose indtil brug.
3. Brug ikke sæt efter udløbsdatoen.
4. Podepinde, rør og testenheder er kun til engangsbrug.
5. Opløsninger med natriumacid kan reagere med bly- eller kobberrør og danne meget eksplosive metalacider. Skyl brugte 

opløsninger ud i vasken med store mængder vand.
6. Bland ikke komponenter fra forskellige sætlots.
7. Der må kun udføres tests med de podepinde, der leveres sammen med sættet.
8. For at opnå nøjagtige resultater må der ikke bruges synligt blodige eller meget viskøse prøver.
9. Bær relevante personlige værnemidler og handsker ved kørsel af alle tests og håndtering af patientprøver. Skift handsker 

mellem håndtering af prøver, der er under mistanke for at være positive for COVID-19.
10. Prøver skal behandles som angivet under afsnittene PRØVEINDSAMLING og PROCEDURE FOR PRØVEKLARGØRING i denne 

indlægsseddel. Hvis brugsanvisningen ikke følges, kan det føre til unøjagtige resultater. 
11. Sørg for altid at overholde korrekte laboratoriesikkerhedsteknikker ved håndteringen af SARS-CoV-2-patientprøver. 

Patientpodepinde, brugte teststrimler og brugte hætteglas til ekstraktionsbuffer kan udgøre en smitterisiko. Laboratoriet skal 
sikre korrekt håndtering og korrekte bortskaffelsesmetoder i henhold til gældende lokale bestemmelser.

12. Forkert eller upassende prøveindsamling og -opbevaring kan påvirke resultaterne negativt.
13. Forkert luftfugtighed og temperatur kan påvirke resultaterne negativt.
14. Bortskaf testenheden og materialerne som biologisk farligt affald i henhold til gældende lokale, regionale og nationale bestemmelser

OPBEVARING OG HOLDBARHED
1. Sættet kan opbevares ved stuetemperatur eller nedkølet (2–30°C).
2. Ingen af komponenterne i testsættet må nedfryses.
3. Brug ikke testenheden og reagenserne efter udløbsdatoen.
4. Testenheder, der har været taget op af den forseglede pose i mere end 1 time, skal bortskaffes.
5. Luk kassen med sættet, og fastgør indholdet, når det ikke bruges.

PRØVEINDSAMLING
1. Næsesvælgspodepind

1) Indfør den sterile podepind fra sættet forsigtigt i patientens næsebor.
2) “Dub” forsigtigt bagest i næsehulen, og drej podepinden flere gange.
3) Træk podepinden ud af næsen. Prøven er nu klar til klargøring ved hjælp af den ekstraktionsbuffer, der medfølger 

i testsættet.

2. Næsepodepind
1) Indfør den sterile podepind fra sættet forsigtigt i et af patientens næsebor. Indfør spidsen af podepinden 2–4 cm i næseboret, 

indtil der mødes modstand. 
2) Rul podepinden helt rundt 5 gange langs slimhinden inde i næseboret, så du er sikker på, at der indsamles både slim og 

celler.
3) Gentag processen i det andet næsebor med den samme podepind, så du er sikker på, at der indsamles tilstrækkeligt med 

prøvemateriale fra begge næsebor.
4) Træk podepinden ud af næsen. Prøven er nu klar til klargøring ved hjælp af den ekstraktionsbuffer, der medfølger 

i testsættet.

PROCEDURE FOR PRØVEKLARGØRING
1. Sæt testekstraktionsrøret i den arbejdsstation, der følger med sættet. Sørg for, at røret står i oprejst tilstand og når bunden af 

arbejdsstationen.
2. Tilsæt 0,3 mL (ca. 10 dråber) prøveekstraktionsbuffer i ekstraktionsrøret. 

10 dråber
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3. Indfør podepinden i det ekstraktionsrør, der indeholder 0,3 mL ekstraktionsbuffer. 
4. Rul podepinden helt rundt mindst 6 gange, samtidig med at hovedet på den trykkes mod bunden og siden af ekstraktionsrøret. 
5. Lad podepinden være i ekstraktionsrøret i 1 minut. 
6. Tryk røret sammen flere gange udefra for at sikre, at podepinden er dækket af væske. Tag podepinden op. 

6 gange

1 minut
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OPBEVARING OG TRANSPORT AF PRØVER
Læg ikke den sterile podepind tilbage i den oprindelige papiremballage. 
Prøven skal testes straks efter indsamlingen. Hvis ikke det er muligt at teste prøven med det samme, skal podepinden indføres i et 
plastrør til generel brug. Sørg for, at podepindens brudpunkt er ud for rørets åbning. Drej podepindens holdedel 180 grader for at 
knække den af ved brudpunktet. Det kan være nødvendigt at dreje holdedelen frem og tilbage et par gange, før den knækker af. 
Sørg for, at podepinden passer i plastrøret, og sæt låget på plastrøret stramt på. Prøven skal bortskaffes, og der skal indsamles en 
ny, hvis den ikke testes i løbet af 1 time.

TESTPROCEDURE
Lad testenheden, testprøven og bufferen varme op til stuetemperatur (15–30°C), inden der testes. 
1. Umiddelbart inden testen skal du tage testenheden op af den forseglede pose og lægge den på et fladt underlag.
2. Skub dysen med filteret på ekstraktionsrøret. Sørg for, at dysen sidder helt i.
3. Hold ekstraktionsrøret lodret, og tilsæt 4 dråber (ca. 100 μL) testprøveopløsning fra røret til prøvebeholderen.
4. Start timeren.
5. Læs resultaterne efter 15 minutter. Fortolk ikke resultaterne efter 20 minutter.

4 dråber af 
opløsningen

Positive Negative Ugyldige

FORTOLKNING AF RESULTATER
1. POSITIVT:
Tilstedeværelsen af to linjer som kontrollinje (C) og testlinje (T) i resultatvinduet angiver et positivt resultat.
2. NEGATIVT:
Tilstedeværelsen af kun en kontrollinje (C) i resultatvinduet angiver et negativt resultat.
3. UGYLDIG:
Hvis kontrollinjen (C) ikke er synlig i resultatvinduet efter udførelsen af testen, anses resultatet for at være ugyldigt. Årsager til 
ugyldige resultater kan bl.a. være, at vejledningen ikke er fugt, eller at testen bruges efter udløbsdatoen. 
Det anbefales, at prøven testes igen med en ny test.
BEMÆRK: 
1. Farveintensiteten i testlinjeområdet (T) kan variere alt efter koncentrationen af analytter i prøven. Alle farveskalaer 

i testlinjeområdet (T) skal derfor anses for at være positive. Dette er udelukkende en kvalitativ test, og den kan ikke bestemme 
koncentrationen af analytter i prøven.

2. Utilstrækkeligt prøvevolumen, forkert driftsprocedure eller udløbne tests er de mest sandsynlige årsager til fejl på kontrolbåndet.

KVALITETSKONTROL
En procedurekontrol er inkluderet i testen. Den røde linje, der vises i kontrollinjeområdet (C), er den interne procedurekontrol. 
Den bekræfter tilstrækkeligt prøvevolumen og korrekt procedureteknik. Kontrolstandarderne medfølger ikke med denne test. 
Det anbefales dog, at positive og negative kontroller købes hos en lokal kompetent myndighed og testes som god laboratoriepraksis 
for at bekræfte testproceduren og verificere testens effektivitet.

BEGRÆNSNINGER
1. Årsagerne til respiratorisk infektion forårsaget af andre mikroorganismer end SARS-CoV-2 fastlægges ikke med denne test. 

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test kan detektere både levedygtigt og ikke-levedygtigt SARS-CoV-2. Effektiviteten af 
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test afhænger af mængden af antigen og korrelerer muligvis ikke med resultater fra andre 
viruskulturer, der er udført på den samme prøve.

2. Hvis testproceduren ikke overholdes, kan det påvirke testens effektivitet negativt og/eller medføre ugyldige testresultater.
3. Hvis testresultatet er negativt, men patienten stadig har kliniske symptomer, anbefales det at foretage tests med andre kliniske 

metoder. Et negativt resultat udelukker på intet tidspunkt tilstedeværelsen af SARS-CoV-2-antigener i prøven, da niveauet for 
antigenerne kan være under testens nederste detekteringsniveau, eller prøven kan være blevet indsamlet eller transporteret 
forkert.

4. Som ved alle diagnostiske tests bør en endelig klinisk diagnose kun stilles af en læge, når alle kliniske undersøgelser og 
laboratorieresultater er blevet evalueret.

5. Positive testresultater udelukker ikke co-infektioner med andre patogener. 
6. Positive testresultater skelner ikke mellem SARS-CoV og SARS-CoV-2.
7. Mængden af antigen i en prøve kan falde, jo længere patienten har været syg. Prøver, der indsamles, når patienten har været 

syg i ti dage eller længere, har større sandsynlighed for at være negativ sammenlignet med en RT-PCR-analyse.
8. Negative resultater fra patienter med symptomdebut efter ti dage skal behandles som præsumptive, og der kan udføres en 

bekræftelse i form af en molekyleanalyse, hvis dette er nødvendigt af patientadministrative årsager.
9. Negative resultater udelukker ikke SARS-CoV-2-infektion og må ikke bruges som eneste grundlag for behandling eller 

beslutninger vedrørende patienthåndtering, herunder beslutninger vedrørende infektionskontrol.

PERFORMANCE-KARAKTERISTIKA
1. Klinisk sensitivitet, specificitet og nøjagtighed

Næsesvælgspodepind

Den kliniske effektivitet af CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test blev evalueret ved at deltage i tests på 7 teststeder i USA, hvor 
patienter blev rekrutteret og testet. Testningen blev udført af 24 sundhedsmedarbejdere, som ikke var bekendte med testproceduren. 
Der blev indsamlet og testet i alt 865 prøver fra næsesvælgspodepinde, hvilket omfattede 119 positive prøver og 746 negative 
prøver. Resultaterne fra CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test blev sammenlignet med resultaterne fra USFDA-RT-PCR-analyser 
for SARS-CoV-2 i næsesvælgspodepinde, som var godkendt til brug i nødstilfælde.

De overordnede resultater fra undersøgelsen er vist i tabel 1.
Tabel 1: CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test (næsesvælgspodepind) ift. PCR 

Metode PCR 
Samlet antal resultater

CLINITEST Rapid 
COVID-19 Antigen Test 
(næsesvælgspodepind)

Resultater Positive Negative
Positive 117 3 120

Negative 2 743 745

I alt 119 746 865

Relativ sensitivitet: 98,32% (95% Cl* 94,06% til 99,80%) *Konfidensintervaller
Relativ specificitet: 99,60% (95% CI* 98,83% til 99,92%)
Nøjagtighed: 99,42% (95%CI* 98,66% til 99,81%)

Næsepodepind
Der blev indsamlet og testet i alt 237 friske prøver fra næsepodepinde, hvilket omfattede 109 positive prøver og 128 negative 
prøver. Resultaterne fra CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test blev sammenlignet med resultaterne fra USFDA-RT-PCR-analyser 
for SARS-CoV-2 i næsesvælgspodepinde, som var godkendt til brug i nødstilfælde. De overordnede resultater fra undersøgelsen er 
vist i tabel 2.

Tabel 2: CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test (næsepodepind) ift. PCR 

Metode PCR 
Samlet antal resultater

CLINITEST Rapid 
COVID-19 Antigen Test 

(næsepodepind)

Resultater Positive Negative
Positive 106 0 106

Negative 3 128 131

I alt 109 128 237

Relativ sensitivitet: 97,25% (95% Cl*: 92,17% til 99,43%) *Konfidensintervaller
Relativ specificitet: 100% (95% CI*: 97,16% til 100%)
Nøjagtighed: 98,73% (95% CI*: 96,35% til 99,74%)

2. Detektionsgrænse (LoD)
LoD-undersøgelser fastlægger den laveste detekterbare koncentration af SARS-CoV-2, hvor ca. 95% af alle (sandt positive) replikater 
tester positivt. Varmedeaktiveret SARS-CoV-2-virus med en bestandskoncentration på 4,6 × 105 TCID50/mL blev tilsat negativ prøve 
og seriefortyndet. Hver fortynding blev kørt tre gange på CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test. Detektionsgrænsen for CLINITEST 
Rapid COVID-19 Antigen Test er 1,15 × 102 TCID50/mL (tabel 3).

Tabel 3: Resultater af undersøgelsen af detektionsgrænsen (LoD)

Koncentration Antal positive/det samlede antal Positiv overensstemmelse

1,15 × 102 TCID50/mL 180/180 100%

3. High Dose Hook-effekt

Der blev ikke konstateret en High Dose Hook-effekt ved test op til en koncentration på 4,6 × 105 TCID50/mL af varmedeaktiveret 
SARS-CoV-2-virus.
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4. Krydsreaktivitet

Krydsreaktivitet med følgende organismer er blevet undersøgt. Prøver, der var positive for følgende organismer, blev konstateret 
negative, når de blev testet med CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test.

Patogener Koncentration

Respiratorisk syncytialvirus, type A 5,5×107 PFU/mL

Respiratorisk syncytialvirus, type B 2,8×105 TCID50/mL

Ny influenza A H1N1-virus (2009) 1×106 PFU/mL

Sæsoninfluenza A H1N1-virus 1×105 PFU/mL

Influenza A H3N2-virus 1×106 PFU/mL

Influenza A H5N1-virus 1×106 PFU/mL

Influenza B Yamagata 1×105 PFU/mL

Influenza B Victoria 1×106 PFU/mL

Rhinovirus 1×106 PFU/mL

Adenovirus 3 5×107,5 TCID50/mL

Adenovirus 7 2,8×106 TCID50/mL

EV-A71 1×105 PFU/mL

Mycobacterium tuberculosis 1×103 bakterier/mL

Mumps virus 1×105 PFU/mL

Human coronavirus 229E 1×105 PFU/mL

Human coronavirus OC43 1×105 PFU/mL

Human coronavirus NL63 1×106 PFU/mL

Human coronavirus HKU1 1×106 PFU/mL

Parainfluenzavirus 1 7,3×106 PFU/mL

Parainfluenzavirus 2 1×106 PFU/mL

Parainfluenzavirus 3 5,8×106 PFU/mL

Parainfluenzavirus 4 2,6×106 PFU/mL

Haemophilus influenzae 5,2×106 CFU/mL

Streptococcus pyogenes 3,6×106 CFU/mL

Streptococcus pneumoniae 4,2×106 CFU/mL

Candida albicans 1×107 CFU/mL

Bordetella pertussis 1×104 bakterier/mL

Mycoplasma pneumoniae 1,2×106 CFU/mL

Chlamydia pneumoniae 2,3×106 IFU/mL

Legionella pneumophila 1×104 bakterier/mL

Staphylococcus aureus 3,2×108 CFU/mL

Staphylococcus epidermidis 2,1×108 CFU/mL

5. Interfererende stof

Følgende stoffer, som er naturligt forekommende i respiratoriske prøver, eller som kan være kunstigt introduceret til næsehulen 
eller næsesvælget, blev evalueret med CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test ved nedenstående koncentrationer, og det blev 
konstateret, at de ikke påvirker testens effektivitet.

Stof Koncentration

Menneskeblod (EDTA-antikoaguleret) 20% (v/v)

Mucin 5 mg/mL

Oseltamivirfosfat 5 mg/mL

Ribavirin 5 mg/mL

Levofloxacin 5 mg/mL

Azithromycin 5 mg/mL

Meropenem 5 mg/mL

Tobramycin 2 mg/mL

Phenylephrin 20% (v/v)

Oxymetazolin 20% (v/v)

0,9% natriumchlorid 20% (v/v)

En naturlig, beroligende ALKALOL 20% (v/v)

Beclomethason 20% (v/v)

Hexadecadrol 20% (v/v)

Flunisolid 20% (v/v)

Triamcinolon 20% (v/v)

Budesonid 20% (v/v)

Mometason 20% (v/v)

Fluticason 20% (v/v)

Fluticasonpropionat 20% (v/v)
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6. Mikrobiel interferens

For at evaluere, om potentielle mikroorganismer i kliniske prøver interfererer med detektionen af CLINITEST Rapid COVID-19 
Antigen Test for at producere falsk negative resultater. Hver patogen mikroorganisme blev testet tre gange ved tilstedeværelsen af 
SARS-Cov-2-virus (2,3x102 TCID50/podepind). Der blev ikke konstateret krydsreaktivitet eller interferens med mikroorganismerne, 
der er anført i nedenstående tabel.

Mikroorganisme Koncentration

Respiratorisk syncytialvirus, type A 5,5×107 PFU/mL

Respiratorisk syncytialvirus, type B 2,8×105 TCID50/mL

Ny influenza A H1N1-virus (2009) 1×106 PFU/mL

Sæsoninfluenza A H1N1-virus 1×105 PFU/mL

Influenza A H3N2-virus 1×106 PFU/mL

Influenza A H5N1-virus 1×106 PFU/mL

Influenza B Yamagata 1×105 PFU/mL

Influenza B Victoria 1×106 PFU/mL

Rhinovirus 1×106 PFU/mL

Adenovirus 1 1×106 PFU/mL

Adenovirus 2 1×105 PFU/mL

Adenovirus 3 5×107,5 TCID50/mL

Adenovirus 4 1×106 PFU/mL

Adenovirus 5 1×105 PFU/mL

Adenovirus 7 2,8×106 TCID50/mL

Adenovirus 55 1×105 PFU/mL

EV-A71 1×105 PFU/mL

EV-B69 1×105 PFU/mL

EV-C95 1×105 PFU/mL

EV-D70 1×105 PFU/mL

Mycobacterium tuberculosis 1×103 bakterier/mL

Mumps virus 1×105 PFU/mL

Varicella zoster-virus 1×106 PFU/mL

Human coronavirus 229E 1×105 PFU/mL

Human coronavirus OC43 1×105 PFU/mL

Human coronavirus NL63 1×106 PFU/mL

Human coronavirus HKU1 1×106 PFU/mL

Human metapneumovirus (hMPV) 1×106 PFU/mL

Parainfluenzavirus 1 7,3×106 PFU/mL

Parainfluenzavirus 2 1×106 PFU/mL

Parainfluenzavirus 3 5,8×106 PFU/mL

Parainfluenzavirus 4 2,6×106 PFU/mL

Haemophilus influenzae 5,2×106 CFU/mL

Streptococcus pyogenes 3,6×106 CFU/mL

Streptococcus agalactiae 7,9×107 CFU/mL

Streptococcus pneumoniae 4,2×106 CFU/mL

Candida albicans 1×107 CFU/mL

Bordetella pertussis 1×104 bakterier/mL

Mycoplasma pneumoniae 1,2×106 CFU/mL

Chlamydia pneumoniae 2,3×106 IFU/mL

Legionella pneumophila 1×104 bakterier/mL

Poolet humant næseskyl N/A
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SYMBOLOVERSIGT

Se brugsanvisningen Tests pr. sæt Autoriseret repræsentant

Kun til in vitro-diagnostisk brug Anvendes 
senest Må ikke genbruges

2°C

30°C
Opbevares ved 2–30°C Lotnummer Katalognummer




