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antigénové testovanie 
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v priebehu 
niekoľkých minút 

Zastavte šírenie pomocou dostupného 
testovania pre všetkých 
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CLINITEST 
Rapid COVID-
19 Antigen 
Test 

 
Rýchly antigénový test CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test*

 s 

laterálnym prietokom, ktorý distribuuje spoločnosť Siemens Healthineers, 
sa vizuálne odčítava a jednoducho používa, pričom výsledky sú k dispozícii 
už v priebehu 15 minút. Nie je potrebný žiadny špecializovaný personál ani 
vybavenie – test môžu vyškolení odborní pracovníci vykonať kdekoľvek a 
kedykoľvek. Rýchly antigénový test CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen 
Test môže ako súčasť komplexnej stratégie pomôcť komunitám zastaviť 
šírenie. 
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Výter z nosa Výter z nosohltana 

 

Rýchle testovanie, spoľahlivé výsledky 
Presné výsledky už do 15 minút 

Škálovateľné testovanie na 
manažovanie zdravia populácie 
Možnosť použitia pri testovaní na pracovisku, kde je to najviac 
potrebné 

Eliminuje tradičné prekážky z hľadiska 
prístupu 
Nevyžaduje sa laboratórny personál ani 
vybavenie; dve možnosti na odber vzorky 

Teraz s 

jednoduchším 

odberom 

vzoriek pre 

lepšiu 

dostupnosť 



Doplňujúce informácie o produkte 
 

Klinický výkon testu CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test sa hodnotil na siedmich pracoviskách v USA, kde sa zaraďovali a 

testovali pacienti. Testovanie sa vykonalo na viacerých rozličných pracoviskách, vo viacerých klinických prostrediach a s rôznymi 

pracovníkmi. Výsledné súbory údajov pre vzorky z nosohltana aj prednej časti nosa vyhovujú najnovším požiadavkám väčšiny 

regulačných orgánov a preukazujú vynikajúci výkon. 

Výkon testu pri výtere z nosohltana 
 

Metóda PCR (výter z nosohltana)  

Celkové výsledky 

CLINITEST Rapid 
COVID-19 Antigen Test 
(výter z nosohltana) 

Výsledky Pozitívne Negatívne 

Pozitívne 117 3 120 

Negatívne 2 743 745 

Spolu 119 746 865 

Relatívna citlivosť: 98,32 % (95 % IS:* 94,06 % až 99,80 %) 

Relatívna špecificita: 99,60 % (95 % IS:* 98,83 % až 99,92 %) 

Presnosť: 99,42 % (95 % IS:* 98,66 % až 99,81 %) 

 
Výkon testu pri výtere z nosa

*Interval spoľahlivosti 

 

Metóda PCR (výter z nosohltana)  

Celkové výsledky 

CLINITEST Rapid 

COVID-19 Antigen Test 

(výter z nosa) 

Výsledky Pozitívne Negatívne 

Pozitívne 106 0 106 

Negatívne 3 128 131 

Spolu 109 128 237 

Relatívna citlivosť: 97,25 % (95 % IS:* 92,17 % až 99,43 %) *Interval spoľahlivosti 

Relatívna špecificita: 100 % (95 % IS:* 97,16 % až 100 %) 

Presnosť: 98,73 % (95 % IS:* 96,35 % až 99,74 %) 

 

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. Informácie o dostupnosti vám 
poskytne miestny zástupca. Doplňujúce špecifikácie a údaje o výkone nájdete v 
návode na použitie. 

Hlavné sídlo spoločnosti Siemens 
Healthineers 

Siemens Healthcare GmbH 

Henkestr. 127 

91052 Erlangen, Nemecko 

Telefón: +49 9131 84-0 

siemens-healthineers.com 

Publikovala 

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  

Point of Care Diagnostics 

2 Edgewater Drive 

Norwood, MA 02062-4637  

USA 

Telefón: +1 781-269-3000 

Publikovala spoločnosť Siemens Healthcare Diagnostics Inc. · Č. objednávky 40-20-DX-386-76 · 01-2021 · © Siemens Healthcare Diagnostics Inc., 2021 

Špecifikácie 

Čas do získania výsledku: 15 minút 

Typ vzorky: výter z nosohltana alebo výter z prednej časti nosa 

Skladovanie: Pri izbovej teplote alebo v chlade (2 ‒ 30 °C) 

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov od dátumu výroby 

Detegovaný antigén: nukleokapsid 


