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Siemens Healthineers uruchamia w Polsce sklep online z 

szybkimi testami antygenowymi COVID-19 CLINITEST® do 

samokontroli 
 

• CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test umożliwia samodzielne wykonanie 

prostego, szybkiego i wiarygodnego badania w kierunku COVID-19. 

• CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test jest już dostępny online w Polsce za 

pośrednictwem strony: https://shop-clinitest.siemens-healthineers.com/pl_pl/ 

• Siemens Healthineers jako jedna z pierwszych firm na świecie dostarcza wysokiej 

jakości test COVID-19 ze znakiem CE do użytku domowego. 

 

Pandemia koronawirusa stała się już codziennością. W miarę jak kolejne fale zakażeń 

przybierają na sile i prowadzą do kolejnych obostrzeń w wielu krajach, wzrasta potrzeba 

szerszego stosowania rozwiązań w zakresie testowania, by nasze życie społeczne znów mogło 

wyglądać tak, jak przed pandemią. Teraz minimalizacja ryzyka niekontrolowanego 

rozprzestrzeniania się wirusa jest jeszcze łatwiejsza. Dzięki nowej platformie e-commerce, 

którą uruchomił Siemens Healthineers, Polacy zyskali prosty dostęp do CLINITEST® Rapid 

COVID-19 Antigen Self-Test1 - wiarygodnych testów wysokiej jakości, które można wykonać 

samodzielnie w dowolnym miejscu.  

 

CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test to narzędzie, które w znacznym stopniu może 

pomóc zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, ale także umożliwić wszystkim 

podjęcie świadomych decyzji poprzez dostarczenie informacji o ewentualnym zakażeniu 

wirusem COVID-19. Test antygenowy Siemens Healthineers do użytku domowego opiera się 

na wymazie z przedniej części nosa. Dzięki 97,25% czułości i 100% swoistości dostarcza 

dokładne i wiarygodne wyniki w ciągu zaledwie 15 minut.  
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Testy antygenowe mogą nie tylko pomóc nam w samokontroli, ale także stać się skutecznym 

narzędziem wspierającym zarządzanie ryzykiem zakażeń m.in. w edukacji, hotelach czy 

zakładach pracy. 

 

Sukces testowania pod kątem wirusa SARS-CoV-2 zależy przede wszystkim od dostępności 

samych testów. Dzięki nowej platformie e-commerce jest to teraz jeszcze łatwiejsze. Zdajemy 

sobie sprawę, iż ryzyka nie da się wyeliminować, ale możemy je mocno ograniczyć. Jest wiele 

branż, w których zakłady pracy nie miały możliwości przejścia na pracę zdalną – a jeżeli nawet, 

to nie w całości. CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test to rozwiązanie, które ułatwi 

zachowanie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy. Warto jest wprowadzić praktykę 

regularnego wykonywania testów przed spotkaniami zespołów czy z klientem. Koszty 

osobowe to tylko 15 minut czasu pracy pracownika, zaś koszty finansowe w większości 

przypadków będą niższe niż te, które powstaną w razie rozwinięcia się ogniska epidemii  

w firmie i w jej otoczeniu. – mówi Jarosław Wyligała, Dyrektor Diagnostyki Laboratoryjnej, 

Siemens Healthineers. 

 

Test CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test posiada certyfikat CE i może być 

stosowany do samodzielnego badania wśród osób powyżej 12 roku życia, bez względu na to, 

czy występują objawy choroby COVID-19. W przypadku dzieci poniżej 12 roku życia próbki 

muszą zostać pobrane przez osobę dorosłą lub pod jej nadzorem. Test jest łatwy w użyciu i 

nie wymaga specjalnego sprzętu ani przeszkolenia. Prosty proces pobierania wymazu z nosa 

i uzyskiwania wyniku został zawarty w instrukcji użycia. Przy użyciu wymazówki pobiera się 

próbkę z obu otworów nosowych. Wymaz inkubowany jest w odczynniku, a następnie płyn 

zostaje nakropiony do wgłębienia w kasecie testowej. W ciągu 15 minut badana ciecz 

wędruje do okienka kasety i pojawia się wynik. Pozycja i liczba kresek wyraźnie wskaże, czy 

wynik testu jest dodatni czy ujemny.  

 

CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test jest obecnie dostępny w opakowaniach 

zawierających 20 pojedynczych testów, a wkrótce będzie dostępny również w innych 

opakowaniach. 

 

Aby uzyskać więcej informacji lub zamówić CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test 

firmy Siemens Healthineers zapraszamy do odwiedzenia strony https://shop-

clinitest.siemens-healthineers.com/pl_pl/. 
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1 Dostępność produktów różni się w zależności od kraju. Dystrybuowany przez Siemens Healthineers. 

 

 

Kontakt dla mediów 

Justyna Gołda, Siemens Healthineers w Polsce 

M: +48 734 211 533 

E: justyna.golda.ext@siemens-healthineers.com 

Piotr Kuskowski, Siemens Healthineers w Polsce 

M: +48 662 010 115 

E: piotr.kuskowski@siemens-healthineers.com  

 

 

Siemens Healthineers AG – jeden z wiodących dostawców technologii medycznych, z siedzibą w Erlangen, Niemcy, z którego 

innowacyjnych technologii i usług w obszarach diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, terapii oraz digitalizacji ochrony zdrowia 

korzysta każdego dnia około pięć milionów pacjentów na całym świecie. Celem Siemens Healthineers jest wspieranie 

świadczeniodawców w rozwoju medycyny precyzyjnej, transformacji usług zdrowotnych, poprawie doświadczeń pacjenta oraz 

cyfryzacji opieki zdrowotnej. Angażuje się w rewolucjonizowanie ochrony zdrowia i kształtowanie jej przyszłości. Więcej 

informacji dostępych na stronie www.siemens-healthineers.com. 

 


