
 
 
SARS-CoV-2 Ag Rapid Test 
REF VCD16-01-011/VCD16-01-012/VCD16-01-013/VCD16-01-014/VCD16-01-015/VCD16-01-016/VCD16-01-017 
Príbalový leták 
ODIENKY A ÚČEL POUŽITIA 
Rýchly test VivaDiag SARS-CoV-2 Ag slúži na rýchlu a kvalitatívnu detekciu antigénu nukleokapsidového proteínu zo SARS-CoV-2 vo vzorke ľudského nosa, orofaryngeálneho 
výteru alebo nasofaryngeálneho výteru. Test je určený iba pre diagnostické použitie in vitro . Len na profesionálne použitie. Je určený pre klinické laboratóriá a zdravotníckych 
pracovníkov iba pre testovanie v mieste starostlivosti. Nie pre domáce testovanie. Rýchly test VivaDiag SARS-CoV-2 Ag je založený na technológii imunochromatografie. Každé 
testovacie zariadenie má jednu líniu protilátky anti-SARS-CoV-2 na detekčnej línii (línia T) a jednu líniu protilátky proti myšiemu IgG na líniu kontroly kvality (línia C). Keď je do 
jamky na vzorku pridaná extrahovaná vzorka, bude reagovať so značenou protilátkou za vzniku komplexu, zmes potom migruje cez membránu kapilárnym pôsobením a 
interaguje s potiahnutou protilátkou anti-SARS-CoV-2 na detekčnej línii. Ak vzorka obsahuje antigén SARS-CoV-2, detekčná čiara sa zobrazí na červeno, čo znamená, že antigén 
SARS-CoV-2 je pozitívny. Inak bude výsledok testu negatívny. Skúšobné zariadenie tiež obsahuje riadok kontroly kvality C, ktorý by mal pre všetky platné testy byť červeno 
sfarbený. Ak sa riadok kontroly kvality C neobjaví, bude výsledok testu neplatný, aj keď sa objaví riadok detekcie. Každá testovacia súprava obsahuje testovacie zariadenie, 
uzavreté vrecká (naplnené extrakčným roztokom), extrakčné skúmavky, špičky extrakčných skúmaviek, stojan na skúmavky, sterilné tampóny a príbalový leták. 
 
Potrebné materiály, ktoré nie sú súčasťou dodávky: časovač. A MAN 
Skladovanie a manipulácia: 
● Testovaciu súpravu skladujte na chladnom a suchom mieste pri teplote 2–30°C. Chráňte pred svetlom. Vystavenie teplote a / alebo vlhkosti mimo stanovenej 
podmienky môže spôsobiť nepresné výsledky. 
● Chráňte pred chladom a mrazom. 
● Testovaciu súpravu používajte pri teplotách medzi 15-30°C . 
● Testovaciu súpravu používajte pri vlhkosti 10–90%. 
● Nepoužívajte testovaciu súpravu po uplynutí doby trvanlivosti (vytlačené na fóliovom púzdre a krabičke). 
Poznámka : Všetky dátumy vypršania platnosti sú vytlačené vo formáte rok-mesiac-deň. Napr. 2022-06-18 označuje 18. júna 2022.VA 
Varovanie, opatrenia a obmedzenia: 
● Výsledky testovania antigénu SARS-CoV-2 by sa nemali používať ako jediný základ na diagnostiku alebo vylúčenie infekcie SARS-CoV-2 alebo na informovanie o 
stave infekcie. 
● Negatívne výsledky nevylučujú infekciu SARS-CoV-2, najmä u tých, ktorí boli v kontakte s vírusom. Pre vylúčenie infekcie u týchto jedincov by sa malo zvážiť následné 
testovanie pomocou molekulárnej diagnostiky a / alebo CT. 
● Pozitívne výsledky môžu byť spôsobené prítomnou infekciou kmeňmi SARS-koronavírmi, podrobnosti viď „skrížená reaktivita“. Pre potvrdenie výsledku testovania je 
potrebné zvážiť následné testovanie s molekulárnou diagnostikou a / alebo CT. 
● Len na diagnostické použitie in vitro . 
● Nie je určené pre domáce testovanie. 
● Na identifikáciu skutočnej fyzickej situácie sa odporúča ďalšia molekulárna diagnostika a/alebo CT. 
● Neotvárajte fóliové puzdro testovacieho zariadenia vystavením okolitému prostrediu, pokiaľ nie je testovacie zariadenie pripravené na okamžité použitie. 
● Nepoužívajte poškodené testovacie zariadenie alebo materiál. 
● Nepoužívajte testovacie zariadenie opakovane. 
● S extrakčným roztokom zaobchádzajte opatrne, nedotýkajte sa očí ani pokožky. Ak dôjde k rozliatiu na oči alebo kožu, dôkladne ich umyte vodou. 
● Nepoužívajte testovaciu súpravu po uplynutí doby použiteľnosti. 
● Ak obsluha nemá skúsenosti s postupmi odberu vzoriek a manipulácie, odporúča sa zvláštne školenia alebo vedenia. 
● Ako vzorka používajte iba výter z nosa. Postupujte podľa príbalového letáku a získajte presné výsledky. 
● Pri odbere a hodnotení vzoriek noste ochranné zariadenia, ako sú laboratórne plášte, jednorazové rukavice a ochrana očí. 
● Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. 
● Všetky časti súpravy sú považované za biologicky nebezpečné a môžu potenciálne prenášať infekčné choroby z patogénov prenášaných krvou, a to aj po 
prevedenie čistenia a dezinfekcie. Pri likvidácii použitých testovacích súprav dodržujte príslušné bezpečnostné opatrenia a všetky miestne predpisy. 
 
1) Odber vzoriek 
Výter z prednej časti nosa  
Umyte si ruky mydlom alebo použite dezinfekciu. Je dôležité získať čo najviac sekrétu. Vložte sterilný tampón do jednej nosovej dierky. Špička tampónu (tyčinky) by mala byť 
zasunutá až 2,5 cm (1 palec) od okraja nosovej dierky. Utrite tampón 5-krát pozdĺž sliznice vo vnútri nosovej dierky, aby ste zaistili zhromažďovanie hlienu i buniek. Tento 
postup opakujte pre druhú nosovú dierku, aby ste zaistili, že z oboch nosových dutín bude odobraný zodpovedajúcu vzorku (použite rovnaký tampón). 
 
2) Manipulácia so vzorkami 
Čerstvo odobraté vzorky by mali byť čo najskôr otestované. Je nevyhnutné dodržiavať správne metódy odberu a prípravy vzoriek. 
Pred testovaním nechajte testovacie zariadenie a extrakčný roztok ekvilibrovať na 15-30 °C. 
1. Otvorte extrakčný roztok (v zatavenej skúmavke). 
2. Odoberte vzorky, pozri Odber vzoriek . 
3. Vložte tampón (tyčinku) so zozbieranou vzorkou do extrakčnej skúmavky naplnenej extrakčným roztokom. Otočte tampón (tyč), 5x pri súčasnom stlačení hlavu proti dnu a 
bočnej strane extrakčnej trubice. Odstráňte tampón a súčasne stlačte boky skúmavky, aby sa z tampónu vytiahla kvapalina. Pokúste sa uvoľniť čo najviac tekutiny. Použitý 
tampón zlikvidujte ako biologicky nebezpečný odpad. 
4. Nasaďte špičku tuby. 
5. Vyberte testovacie zariadenie z uzavretého fóliového vrecka a položte ho na čistý a rovný povrch. 
6. Naneste 3 kvapky extrahovanej vzorky do jamky na vzorku. Počas aplikácie sa prosím vyhnite bublinám. 
7. Odčítajte výsledok testu za 15 minút. Nečítajte výsledok po 20 minútach. 
Poznámka: 
● Nezamieňajte ani nemiešajte extrakčný roztok z rôznych šarží. 
● S extrakčným roztokom zaobchádzajte opatrne, nedotýkajte sa očí ani pokožky. Ak dôjde k rozliatiu na oči alebo kožu, dôkladne ich umyte vodou. 
● Pri manipulácii s použitými materiálmi dodržujte miestne predpisy.  
VÝSLEDKOV SKÚŠKY 
1. Pozitívny výsledok: 
Zobrazia sa línie kontroly kvality C aj línie detekcie T. 
2. Negatívny výsledok:  
Zobrazí sa iba riadok kontroly kvality C, na riadku detekcie sa neobjaví žiadny ďalší riadok. 
3. Neplatný výsledok: 
Riadok kontroly kvality C sa nezobrazí, čo znamená, že test je neplatný, bez ohľadu na to, či sa detekčný riadok objaví alebo nie. Zbierajte novú vzorku a vykonajte ďalší test 
s novým testovacím zariadením. Interné procedurálne kontroly sú súčasťou testu. Farebná čiara v kontrolnej oblasti (C) je vnútornú kontrolu správneho postupu. Potvrdzuje 
dostatočný objem vzorky a správny procedurálnu techniku. S touto sadou nie sú dodávané kontrolné štandardy (vzorky); odporúča sa však, aby pozitívne a negatívne kontroly 
boli znovu testované - podľa správnej laboratórna prax - pre potvrdenie postupu skúšky a pre overenie správneho výkonu skúšky. 
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