
 

 

Výter z nosa 

Opatrne zasuňte sterilnú 
výterovú tyčinku do nosovej 
dierky pacienta (2 – 4 cm), otočte 
ju 5-krát pozdĺž sliznice, aby ste 
odobrali sliznicu a bunky, a 
opatrne ju vyberte. Postup 
zopakujte aj pri druhej nosovej 
dierke. 

Negatívny 

 

Jednoduchý postup pre vyškolených odborných pracovníkov 

CLINITEST®
 Rapid COVID-19 Antigen Test 

siemens-healthineers.com 

Nepoužívajte testovaciu súpravu po uplynutí dátumu exspirácie. 
Použité materiály sa majú zlikvidovať ako biologicky nebezpečný odpad v súlade s miestnymi predpismi. 
Ak je to potrebné, dovoľte, aby vzorka a komponenty testu dosiahli izbovú teplotu (15 – 30 °C) a používajte vhodné osobné ochranné pomôcky. 

 

Odber vzorky 

Výter z nosohltana ALEBO nosa 

Príprava vzorky 

 
 
 

 

Výter z nosohltana  

Opatrne zasuňte sterilnú 
výterovú tyčinku do nosovej 
dierky pacienta, jemne ju 
niekoľkokrát otočte o povrch 
zadnej časti nosohltana a 
opatrne ju vyberte. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Do extrakčnej 
skúmavky 
pridajte 10 

kvapiek (~300 µl) 
pufra na 

extrakciu vzorky, 
pričom skúmavku 

udržiavajte vo 
zvislej polohe 

pomocou 
dodaného 

stojana. 

 
 
 
 
 
 

Výterovú tyčinku 
viac ako 6-krát 
otočte vnútri 

skúmavky, 
zatlačte ju o dno a 

bočné strany 
skúmavky. 

Tyčinku nechajte 
stáť 1 minútu a 
potom ju znova 

niekoľkokrát 
zatlačte. 

 

  

Bezpečným 
spôsobom 

vyberte výterovú 
tyčinku a 

zlikvidujte ju. Na 
skúmavku 

obsahujúcu 
vzorku nasaďte 

uzáver s 
kvapkadlom. 

 
 
 
 
 
 

Položte kazetu na 
rovný povrch, 
označte ju a 
pridajte štyri 

kvapky (~100 µl) 
testovanej vzorky 

do jamky na vzorku. 
Výsledky budú k 
dispozícii o 15 

minút. Po uplynutí 
20 minút už 

výsledky 
neinterpretujte. 

Interpretácia výsledkov 
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Naším cieľom v spoločnosti Siemens Healthineers je umožniť 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zvýšiť hodnotu tým, že ich 

podporíme na ich ceste zvýšiť presnosť medicíny, transformovať 

poskytovanie starostlivosti a zlepšiť skúsenosti pacientov, a to 

všetko digitalizáciou zdravotnej starostlivosti. 

 
Približne 5 miliónov pacientov denne využíva výhody našich inovatívnych 

technológií a služieb v oblasti diagnostického a terapeutického 

zobrazovania, laboratórnej diagnostiky a molekulárnej medicíny ako aj 

digitalizácie zdravotníctva. 

 
Sme popredná spoločnosť zaoberajúca sa medicínskymi technológiami, 

ktorá má viac ako 120 rokov skúseností a je držiteľom 18 000 patentov na 

celom svete. Spolu s viac ako 50 000 zanietenými kolegami v 75 krajinách 

aj naďalej pokračujeme v inovovaní a tvarovaní budúcnosti zdravotnej 

starostlivosti. 

CLINITEST je obchodná známka spoločnosti Siemens 

Healthcare Diagnostics Inc. alebo jej pridružených 

spoločností. Všetky ostatné obchodné známky a 

značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. 

 
Produkt podlieha kontrole úradu FDA pre povolenie 

na núdzové použitie (EUA) a nie je k dispozícii na 

predaj v USA. Dostupnosť produktu sa môže v 

jednotlivých krajinách líšiť. Distribuuje spoločnosť 

Siemens Healthineers. 
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