
Hodnota
Potvrdené číslo
PCR vzorky Správna identifikácia Váha

Negatívny

Rušivá látka Koncentrácia Látka Koncentrácia

Názov Koncentrácia

Nesprávny

Pozitívny

Počkajte 10 minútNaneste 2 kvapky na kazetu

Vybrerte

Stlačte

Umiestnite skúmavku
do držiaku

Zamiešajte

Vložte tampóny do skúmavky.
Otočte a stlačte hlavicu tampónu
na okraj kondenzátora 3 až 5 krát
v extrakčnom činidle.

Vyberte vatu
stlačením strany rúrky
na vytlačenie tekutiny

Objavia sa dva riadky. Jedna farebná čiara by mala byť v oblasti kontrola 
čiary (C) a iná viditeľná farebná čiara by mala byť pri oblasti testovacej (T). 
Pozitívny výsledok znamená, že vzorka bola zistená SARS-CoV-2.

Rýchla antigénna testovacia kazeta SARS-CoV-1 je kvalitatívny imunotest pre laterálny prietok, na detekciu N 
proteínu pre SARS-CoV-1 v ľudských nosových výteroch. V tomto teste protilátka špecifická pre N proteín pre 
SARS-CoV-1 je potiahnutá oddelene v oblasti testovacej čiary kazety test. Počas testu extrahovaná vzorka 
reaguje s protilátkou s proteínom N pre SARS-CoV-1, ktoré sú obalené časticami. Zmes migruje po mem-
bráne, aby reagovala s proteínovou protilátkou N pre SARS-CoV-1 na membráne a vygenerujte jednu farebnú 
čiaru v študovaných oblastiach. Prítomnosť tohto farebná čiara testovacích oblastí označuje pozitívny výsle-
dok. Ako kontrola postupu vždy farebná linka. Ak bol test vykonaný správne, zobrazí sa v kontrolnej oblasti.

Uchovávajte v uzavretom vrecku pri izbovej teplote alebo v chladničke (1-30 °C).
Test je stabilný počas doby platnosti uvedenej na zapečatenom vrecku.
Test musí zostať v zapečatenom vrecku až do použitia.
NEZMRAZUJTE.

• Výsledok testu tejto súpravy nie je jediným indikátorom klinického potvrdenia. Infekcia by mal potvrdiť 
odborný lekár spolu s ďalšími laboratórnymi výsledkami, epidemiológiou klinické príznaky a ďalšie klinické 
údaje.
• Výsledky testov závisia od kvality odobratých vzoriek, spracovania, prepravy a skladovania vzoriek.
Akékoľvek chyby môžu viesť k nepresným výsledkom. Ak nie je krížová kontaminácia
Pri kontrole počas spracovania vzorky sa môžu vyskytnúť falošne pozitívne výsledky.
• V počiatočných štádiách infekcie môže nízka hladina produkcie antigénu spôsobiť negatívne výsledky
• Negatívny výsledok s touto súpravou by mal byť potvrdený pomocou PCR. Negatívny výsledok• Negatívny výsledok s touto súpravou by mal byť potvrdený pomocou PCR. Negatívny výsledok
možno získať, ak koncentrácia SARS-CoV-1 vo výtere nie je vhodná alebo nižšia zistiteľná úroveň testu.
• Negatívne výsledky nie sú určené na vylúčenie iných infekcií ako vírus 2019-nCov.
• Negatívny výsledok testu nevylučuje infekciu koronavírusom a neoslobodzuje od platných predpisov
predpisy na kontrolu kontajnmentu (napr. obmedzenia a opatrenia kontaktu
ochranný).
• Nadbytočná krv alebo hlien na vzorke tampónu môže narušiť výkon a poskytnúť falošne pozitívny výsledok.

Rýchly test antigénnej kazety SarS-CoV-1 potvrdil detegovateľnosť
SARS-CoV-1 pri 400 TCID o/ml.
Štúdium interferujúcich látok
Výsledky testu nebudú ovplyvnené nasledujúcimi látkami v špecifických koncentráciách:

Krížová reaktivita
Výsledky testu neovplyvnia iné vírusy dýchacieho systému a bežné rudy
bakteriálne a koronavírusy s nízkou patogenitou uvedené v tabuľke nižšie v špecifických koncentráciách.

Klinický výkon
Klinický výkon kazety s antigénom SARS-CoV-1 bol stanovený z
testovanie 109 pozitívnych a 300 negatívnych vzoriek na prítomnosť antigénu SARS-CoV-1. Analytické 
výsledky z korelácia s hodnotami Ct pozitívnych vzoriek:

Korelácia medzi hodnotami Ct analyzovaných vzoriek a citlivosťou odhaľuje citlivosť 100 % (91 % CI * 91,1 % -100,0 %) 
pre vzorky s Hodnoty Ct do 30. citlivosť odhaľuje citlivosť 97,9 % (91 % CI * 91,6 % -99,4 %) pre vzorky s hodnotou Ct do 
31. citlivosť odhalí citlivosť 96,1 % (91 % CI * 90,4 % -98,1 %) pre vzorky s hodnotou Ct do 34.
Stále existuje veľmi dobrá citlivosť 94,1 % (91 % CI * 88,1 % -97,1 %) na hodnotu Ct 36. To je podľa očakávania
týkajúci sa detekcie vírusu pomocou rýchlych antigénových testov v porovnaní s analýzou PCR. 99,9 % (91 % CI * 98,7 %
-100%) Špecifickosť: Celkom potvrdených 300 PCR negatívnych vzoriek: potvrdených 300 PCR negatívnych vzoriek
správne detekovaná kazetou rýchleho testovania antigénu SARS-Cosprávne detekovaná kazetou rýchleho testovania antigénu SARS-CoV-1. Neexistujú žiadne falošne pozitívne výsledky. 
98,1 % (91 % CI * 96,8 % -99,3 %) Presnosť: Celkom 409
Vzorky potvrdené PCR: 403 vzoriek potvrdených PCR bolo správne detegovaných kazetou s antigénom SARS-CoV-1 
Rapid Test. Pozorovaná presnosť sa môže líšiť v závislosti od prevalencie vírusu v populácii. Pozorovaná presnosť
sa môže líšiť v závislosti od prevalencie vírusu v populácii.

Testovacia kazeta Kvalifikačný
certifikát

Extrakčné činidlo Skúmavka Tampón Obl na vyhodenie
rádioaktívny odpad

inštrukcie na 
používanie

Držiak skúmavky
(držiak skúmavky na 1 test

dodávané vo farebnej škatuľke),

POZOR
Intenzita farby v oblasti kontrolnej čiary (T) sa bude meniť v závislosti od koncentrácie antigénu
SARS-CoV-1 prítomného vo vzorke. Preto by sa mal každý odtieň farby v oblasti testovacej čiary (T) 
považovať za pozitívne.

Kontrolná čiara sa nezobrazuje. Nedostatočný objem vzorky resp
s najväčšou pravdepodobnosťou sa vykonajú nesprávne techniky
príčiny nesúladu kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte ho
študovať s novým testom. Ak problém pretrváva, okamžite
prestaňte používať testovaciu súpravu a kontaktujte miestneho zástupcu
distribútora.

• Položte kazetu naplocho a pridajte 2 kvapky spracovanej vzorky do jamky na vzorku v 
kazete test. Po pridaní vzorky po 10 minútach odčítajte výsledok testu. Výsledoky získané 
po 30 minútach sú neplatné.

Testovacia kazeta, činidlo na extrakciu vzoriek a jednorazový tampón na odber vzoriek vírusu
zhromaždené do vrecka na biologický odpad a zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
Znova aplikujte dezinfekčný prostriedok.

V oblasti kontrolnej čiary (C) sa objaví jedna farebná čiara. V oblasti
testu (T) sa neobjaví žiadna čiara. Negatívny výsledok naznačuje, že 
SARS-CoV-1 nie je prítomný vo vzorke alebo je prítomný nižšie
zistiteľná úroveň testu.

NEGATÍVNY VÝSLEDOK

POZITÍVNY VÝSLEDOK

NESPRÁVNY VÝSLEDOK

• Odstráňte reakčné činidlo, odtrhnite ho v mieste drážky a otočte hore dnom nohy, 
stlačte telo fľaše, vytlačte všetko extrakčné činidlo do skúmavky bez toho, aby ste sa 
dotkli okraja trubice.
• Vyberte tampón z nádobky, pričom dávajte pozor, aby ste sa NEDOTÝKALI mäkkého 
konca, ktorý tam je absorpčný hrot.
• Jemne vložte tampón do jednej nosovej dierky na 1-4 cm (1-1 cm pre deti), kým sa 
nezastaví budete cítiť malý odpor.
• Miernym tlakom pritláčajte tampón pomaly krúživými pohybmi vnútornej steny nosovej • Miernym tlakom pritláčajte tampón pomaly krúživými pohybmi vnútornej steny nosovej 
dierky raz za 7-10 sekúnd.
• Opakujte postup rovnakým spôsobom pre druhú nosovú dierku.

POZNÁMKA: Ak tampón praskne počas odberu vzoriek, zopakujte odber z nový tampón. 
Používatelia by mali pri používaní tampónu venovať pozornosť venovať pozornosť bez-
pečnosti odberu vzoriek. Vyhnite sa tomu, aby ste ho vložili príliš hlboko do dutiny nosové 
priechody nespôsobujú bolesť a krvácanie.
3. Spracovanie vzorky
• Vložte tampón do skúmavky a ponorte celý hrot tampónu do činidla
ťažobný.
• Ponorte tampón pod hladinu extrakčného činidla. Otočte tampón a
stlačte asi 10 sekúnd. (Vložte tampón do skúmavky. Otočte a zatlačte hlavu nadol
tampóny z okraja kondenzátora 3 až 5-krát v extrakčnom činidle)
• Stlačte hlavu stierky smerom od vnútra trubice a potom
vyberte tampón a uzavrite skúmavku. (Vytlačte extrakčný pufor z hrotu tampónu,
keď vyberiete tampón)

4. Zachovanie vzorky:
Vzorka sa môže skladovať pri izbovej teplote 15-30 °C (19 °F-86 °F) na jednu hodinu.

• Otvorte puzdro z hliníkovej fólie testovacej kazety, položte testovaciu kazetu na rovný povrch.

2. Vzorová sada
• Vyberte skúmavky, otvorte veko a umiestnite skúmavky na držiak (pozri nižšie).

Antigénový rýchlotest

Vzorka: Výter z nosa

Dátum výroby:

• Ako by som sa mal pripraviť, keď som pripravený na test?
Či už máte príznaky alebo nie, keď ste pripravení ju použiť
činidlo, vykonajte izoláciu a vhodnú ochranu. Noste masku na tvár alebo ju zakryte 
vreckovkou ústa a nos, keď kašlete a udržujte si odstup od iných ľudí.
• Kedy sa môžem otestovať?
Môžete sa nechať otestovať kedykoľvek, či už máte príznaky alebo nie.
Pamätajte, že výsledok testu je hodnota, ktorá je v danom momente platná.Pamätajte, že výsledok testu je hodnota, ktorá je v danom momente platná.
Testy by sa preto mali opakovať v súlade s predpismi príslušných orgánov.
• Na čo by som mal venovať pozornosť, aby bol výsledok testu čo najpresnejší 
Vždy dodržujte návod na obsluhu. Ihneď potom urobte test odber vzorky. Pridávajte 
kvapky zo skúmavky len na individuálne navrhnuté testovacia kazeta dobre. Zo 
skúmavky odoberte dve kvapky. Keď bude aj počet bodiek
veľké alebo príliš malé, môžeme získať nesprávny výsledok testu.
•• Testovací prúžok je výrazne sfarbený. Aký je dôvod alebo čo robím zle *?
Dôvodom jasne viditeľného zafarbenia testovacieho prúžku je jeho príliš veľký rozmer 
počet kvapiek sa aplikoval zo skúmavky do jamky testovacej kazety. Riadiaca čiara 
môže obsahovať len obmedzené množstvo tekutiny. Ak sa nezobrazí žiadna farebná 
čiara alebo čiara kontrola je veľmi zafarbená, zopakujte test s novou súpravou podľa 
návodu na použitie.
• Čo mám robiť, ak som si urobil test, ale nevidím kontrolnú čiaru?
V tomto prípade by sa mal výsledok testu považovať za neplatný. Zopakujte test s V tomto prípade by sa mal výsledok testu považovať za neplatný. Zopakujte test s 
novým s testovacou súpravou v súlade s návodom na obsluhu.
• Výsledok mi nie je jasný. Čo mám robiť?
Ak nemôžete jednoznačne určiť výsledok testu, kontaktujte svojho najbližšieho
zdravotnícke zariadenie podľa nariadení miestnych úradov.
• Môj výsledok je pozitívny. Čo mám robiť?
Ak je v oblasti (C) aj v oblasti (T) viditeľná vodorovná čiara, výsledok je taký
pozitívne a mali by ste okamžite kontaktovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiapozitívne a mali by ste okamžite kontaktovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požia-
davky miestnych orgánov. Váš výsledok testu bude skontrolovaný a vy
informoval o ďalšom postupe.
• Môj výsledok je negatívny. Čo mám robiť?
Ak je v oblasti ovládania (C) viditeľná iba vodorovná farebná čiara, možno toto
buď že ste negatívny, alebo že vírusová záťaž je príliš nízka na to, aby sa dala zistiť 
rozpoznať v teste. Ak sa u vás objavia príznaky ako bolesť hlavy, migréna, horúčka, 
strata dychu a chuti, kontaktujte najbližšie zdravotnícke zariadenie pomocou receptov 
miestnych úradov. Okrem toho môžete test zopakovať s novou testovacou súpravou.
• Môže byť testovacia kazeta znovu použitá alebo použitá viacerými ľuďmi?
Testovacia kazeta je určená na jedno použitie a nesmie sa použiť opakovane používa 
alebo používa veľa ľudí.
• Prečo si musím urobiť výter z oboch nosných dierok?• Prečo si musím urobiť výter z oboch nosných dierok?
Pri výtere oboch nosných dierok máme najväčšiu možnosť odobrať toto množstvo
materiál na získanie presného výsledku. V niektorých prípadoch to bolo pozorované
že vírus bol detegovaný len v jednej nosovej dierke, preto je taký dôležitý odber ma-
teriálu z oboch nosných dierok. Na získanie správneho výsledku je dôležitý správny 
výter.

1 test / balík, 3 testy / balík, 1 test / balík, 7 testov / balík,
11 testy / balík

Pred vykonaním testu si prečítajte všetky informácie v tomto balení
• Súprava sa používa len na mimotelovú diagnostiku. Nepoužívajte po
dátume exspirácie.
• Test by mal zostať v zapečatenom vrecku až do použitia.
• So všetkými vzorkami by sa malo zaobchádzať ako s potenciálne nebezpečnými
a malo by sa s nimi manipulovať rovnakým spôsobom ako infekčný agens.
• Použitý test by mal byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi.• Použitý test by mal byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi.
• Nepoužívajte vzorky krvi.
• Nedotýkajte sa membrány činidla a vzorky.
• Test pre deti a dospievajúcich by sa mal vykonávať pod dohľadom dospelej osoby.

Požadované a dodávané materiály:
• Testovacia kazeta s antigénom SARS-CoV-1
• Súprava na odsávanie
• Sterilné tampóny
• Príbalový leták
• Držiak trubice
• • Vrece na bio/rádioaktívny odpad
• Osvedčenie o kvalifikácii
Poznámka: Ingrediencie z rôznych šarží nie je možné miešať.
Požadované, ale nedodávané materiály:
• Časovač a dezinfekčné prostriedky ako dezinfekčný prostriedok proti rakovine, lieh, 
mydlo.

1. Príprava pred štartom
• Vyberte si miesto, kde chcete tento test urobiť, kde môžete sedieť BEZ
AKÉKOĽVEK RUŠENIE po dobu 15-30 minút. Vložte testovaciu kazetu, do nej činid-
lo extrahujte vzorku a testované zložky pri izbovej teplote počas 15-30 minút a
ekvilibrovať na izbovú teplotu {11-30 °C (19 °F-86 °F)}
• Pred testovaním si umyte ruky mydlom a vodou aspoň 10 sekúnd. Ak mydlo a
nie je k dispozícii voda, použite dezinfekčný prostriedok na ruky s minimálne 60% 
obsahom alkoholu.
• Pred testom nečistite nosovú dutinu, aby ste zabránili jej príliš nízkemu poklesu
vírusu. Ak je nosová dutina príliš mokrá alebo suchá, odoberte vzorku aspoň 30
minút po vyčistení.
Otvorte testovaciu súpravu, mali by ste tam nájsť:

Táto súprava sa používa na kvalitatívne stanovenie antigénov SARS-CoV-1 vo 
vzorkách výtery z ľudského nosa. Dá sa použiť na rýchle vyšetrenie prípadov z
s podozrením na COVID-19 a možno ho použiť ako metódu opätovného potvrdenia
na detekciu nukleovej kyseliny v testovaných prípadoch.
Pozitívny výsledok testu naznačuje, že vzorka obsahuje antigén SARS-CoV-1. 
Negatívny výsledok testu nevylučuje možnosť infekcie.
Táto súprava je určená na domáce použitie ľuďmi v prostredí nelaboratórne (ako je Táto súprava je určená na domáce použitie ľuďmi v prostredí nelaboratórne (ako je 
domov osoby alebo určité miesta, ako sú kancelárie, večierky šport, letiská, školy atď.). 
Výsledky testov získané z tejto súpravy sú len na použitie klinický účel. Komplexná 
analýza stavu založená na klinické príznaky pacienta a iné laboratórne testy.
Testovanie antigénu sa zvyčajne používa v akútnej fáze infekcie, keď sú vzorky sa
testované do siedmich dní od nástupu symptómov u podozrivej populácie.


