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Het snel identificeren van COVID-19-patiënten is cruciaal in het bestrijden  
van het coronavirus. De CLINITEST Rapid COVID-19 antigeentest is eenvoudig 
uit te voeren en laat binnen 15 minuten het testresultaat zien. De test is  
CE-gemarkeerd, vereist geen apparatuur en kan op diverse locaties flexibel  
worden ingezet.

Een betrouwbaar testresultaat is essentieel. De klinische studie voor de  
CLINITEST Rapid COVID-19 antigeentest heeft 99,22% specificiteit en 96,72% 
sensitiviteit aangetoond. De test detecteert bovendien zeer lage concentraties 
van het virus en heeft een detectie-ondergrens van 115 TCID50/ml.

Toepassing van de CLINITEST Rapid COVID-19 antigeentest als onderdeel van  
de totale teststrategie voorkomt onnodige verspreiding van het virus.

Snel
Testresultaat binnen 15 minuten 

Toegankelijk
Vereist geen gespecialiseerde medewerkers of apparatuur 

Schaalbaar
In grote aantallen op diverse locaties inzetbaar 

CLINITEST  
Rapid  
COVID-19  
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Eenvoudig uit te voeren testprocedure

Gebruik de test niet na de vervaldatum. Breng het afgenomen materiaal en de testbenodigdheden indien nodig  
op kamertemperatuur (15-30°C) en gebruik de juiste, persoonlijke beschermingsmiddelen.

1.  Veeg over het oppervlak van de posterieure nasopharynx en draai de swab voorzichtig een aantal keer en 
verwijder de swab voorzichtig.

2.  Plaats de extractiebuis rechtop in de houder en voeg tien druppels (0,3 ml) extractiebuffer toe. 

3.  Rol de swab minstens 6 keer in de buis, knijp van buitenaf in de extractiebuis, laat 1 minuut staan  
en knijp nog een paar keer.

4.  Verwijder de swab en gooi deze weg. Plaats de bijgeleverde druppeldop op de extractiebuis.

5.  Leg de testcassette plat en voeg 4 druppels (~ 0,1 ml) vloeistof met afgenomen materiaal toe in de  
sample opening. Lees het resultaat na 15 minuten af.

Gebruikte materialen moeten als biologisch afval worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Prestaties
Sensitiviteit: 96,72%
Specificiteit: 99,22%
Nauwkeurigheid: 98,74%
Klinische studiegegevens: 317 proefpersonen
De tests, uitgevoerd door de producent (op diverse 
locaties, klinische omgevingen en gebruikers), toonden 
data van hoge kwaliteit. 

Specificaties
Testtijd: 15 minuten
Type afnamemateriaal: nasofaryngeaal
Opslag: kamertemperatuur of gekoeld (2-30° C).
Houdbaarheid: 24 maanden vanaf productiedatum

Bijgeleverde materialen per testkit
20 testcassettes
2 flacons extractiebuffer
20 steriele swabs
20 extractiebuizen en druppeldopjes
1 extractiebuishouder
1 bijsluiter

CLINITEST is een handelsmerk van Siemens Healthcare Diagnostics Inc. of de gelieerde 
bedrijven. Alle andere handelsmerken en merken zijn het eigendom van hun respectievelijke 
eigenaars. De beschikbaarheid van de producten kan per land verschillen en is onderworpen 
aan diverse wettelijke vereisten. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor 
beschikbaarheid. Voor aanvullende specificaties en prestatiegegevens, raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing.

Interpretatie resultaten
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