
COVID-I9 Antigen Test Kit cŻ - oR^ľzďÁ

(metoda koloidního zlata)

imunochromatický test na pevné Íázi pro rychlou kvalitativní detekci
pouze předběžný vý5ledek testu. Proto musĺ býtjakýkoli
Żlata) potvuen alteĺnativnÍmi te5tovacĺmi metodami a

předpi5y ČR 5ebetestovánĺ, ňůžebŕtaképoužita pĺo

covlD-19 Antigenní

anťgénĺl
ŕeaktivnĺvzoÍek
klinickými nálezy. Tato testovací 5ada
profesionálnĺ použití zdravotnÍky.
BALENÍ
] téstovacísada
20 testovacích sad

Tentotest poskytu.ie
(Metoda koloidního

splňuje nolmativní právní pro

ÚvoD
Nové koronaviry pätří do rodu p_koíonavirl]. covid-1 9 je akutní íespiÍační infekčnĺ onemocnéní ke kteŕémujsou lidé obecně

náchylní' Hlavnim zdĺojem nemocijsou V současné době pacienti nakażeni tĺmto nouim koronavirem. l asymptomatičtíjedinci

všakmohou být přenaiećem infekce. Nazákladě součäsné epidemiologické studie se inkubačnídoba pohybuje mezi1 aż14d^y'

néjčastějĺ od idä 7 dnů. Mezi hlavní přÍznaky patřĺ horečka, únava a 
'uchý 

kašel' Vedlejšĺmi příznakyjsou pak ucpaný nos, ďma,

bolestv kŕku, bolest svalů a pÍůjem.

PRINCIPTESTU
Testovacĺsada covlD-19 (Metoda koloidnĺho Żlata)le lmunochromatografickýtest na koloĺdnízlato.Test používá protilátku

covlD-]9 (sARs_coV_2) (testovací tinie T) a protllátku lgc (kontrolnĺ linie c) imobilizované na nltrocelulózovém proÚżku' Vínově

zbarvená ionjugovaná podložka obsahuje koloidnízlato konjugované sjinou protilátkou covlD_l9 (sARs_coV_2) konjugovanou 5

koloidním zlaieír a myšími lgc-zlatymi koniugáty. Když 5e dojamlq na vŻorek přidá 2pracovaný pufr obsahující woreĘspojí se

covlD 19 (sARs'cov-i) s koń.iugátem protiiátýtovlD_]9 a vznikne kompIex antigenu. Tento komplex migruje nitŕocelulóŻovou

mémbránou kapilárním půsoĹenĺm. Kdyż se komplex setká s linii pŕotilátky covlD_l9 testovací linie T' komplexsezachytĺa vytvoří

barevně zbaruený prouž;k ktený potvrdíVýďedek íeaktĺvníhotestu.Absence baÍevného pruhu Vtestovací oblasti indikuje

neĺeaktivní vysleäóktestu. Test obsahuje vnitŕní kontrolu (linie c), která by měla vykazovat Vĺnově zbaNený páś konjugátu

protilátky ĺgć b€z ohledu na vývo.j baily na kterémkoli z dalšĺch testovacĺch linií. Jinakje Výsledek testu neplatný ô vzorek musÍ být

znovu otestován novou sadou.
PoSKYTNurÝ MATERlÁL
Utě5něnésáčky-obsahu.iícítestovacíkazetu,vysoušedlo
Tyčinka s vatoýým tamponem
Anti9enoýi ext.ákćní puf r

Antigenová extrakčnÍ Żkumavka
Pŕĺbaloyý leták
NEposKYÍNUTÝ PoTŔEBNÝ MATERlÁL
Ča5ońíía
sKLAoovÁNĺA PouŽlTELNosT
soupravu lze słlaaovat při pokoJové teplotě nebo v chladu (4-3o'c). obsah bôlenítestu je použĺtelný do data expiíace vytištěném

na obalu. obsah baleníiesiu musí až do poużitĺ zůstat Vjednotliuy'ch obalech. chraňte před mÍazem. NepouŽĺve'|te po uplynutĺ

doby pouŽĺtelnosti'
VARovÁNĺ A oPATŘENĺ

l. NepouŽĺvejtepouplynutídobyexpirace,kterájevyznačenanabalenĺtestovacísady'
z. ráosaŽenipřesnycń'yĺ"atĺ'uiĺĺyt.t,iktnědodržoványVeškerélnstíukceznávodu.VšlchniuŽlvatelésimusípŕed
píovedenĺm testu pećlivě návod přečíst'

3' Test nepoužĺvejte v případě viditelného poškození některého z komponentů'

4. Přitestovánĺvzórkůňoiteochrannýoděv,jakojsoulaboratornípláště,jednorázovérukavicečibÍýIeproochĺanuočĺ.
5. Vyvarulte 5e kontaminaci vzořku nebo pufru

6' V přĺpadě rozlltĺ očistěté vhodným desinfekćnÍm prostředkém.

7. seviemlvzoĺkyzacházejteJakobyob5ahovalyinfekci.Běhemt€stovánÍdodržujtezavédenápreventivnÍopatřenÍproti
mikrobiolo9ickým rizikúm a dodltUJte standardnĺ postupy pro 5právnou ||kvidaC| vzorků'

B. Nemĺchejte a nezamněňujte různé vzorky
9' NamĺChejte ćĺnldla rl]zných šaržĺ anl činidla pro jiné produkty

lo. Neskladujte testovacĺ soupravu na přĺmém 5lunečnĺm svět|e

] ]. Abyste se vyhnuli kontaminaci, nedovkejte 5e špičky tamponu určeného k odběÍu'

12' Dodanétyčinky stamponemvbalenĺby měly být pouŽitypouzepÍoodběrvzolků ze slin'

13. Abyste seVyhnull křiŽové kontaminacl, tampony opakovaně nepoužĺvejte pro odvěrvzolků'

l4. Neiedte odebranývzorekžádným roztokem kŕomě dodaného extrakčnĺho pufru

]5. Testjeuíčenpouzekjednoíázovémupoužití.zažádnýchokolnostljejznovunepouźívejte'
l á. l'l"p-eaoit" t"'t v místnosti se silným píouděním Vzduchu, např. 5 elektíickým ventilátorem nebo silnou klimatizací.

oMEzENÍTEsTu

1 ' Pokud je to možné, použijte ćerstvé vzorky.
2' optimální Výkon testu vyiaduje přísné doiržovánĺ postupu testu popsaného v tomto příbalovém listu. odchylky mohou vést k

nespíávným výsledkům.
3. Negaiivníýstedekujednotlivého5ubjektuna2načujenepŕĺtomno5tdétekovatelnéhoantĺgenucovlD-19(5ARs_cov_2).
Negati;níVýsledektestu Však nevylučuje možnost expoŻlce nebo infekce covlD_]9'

4. 
-Negati;nĺ 

výsledek můże na5út, p;kud Je množstvÍ antigenu covlD-1 9 (sAR5-coV-2) ve woÍku pod detekčnÍml limity teśtu

nebo pókud se nepodařilo odebratcovlD-l9 (sARs-coV_2) antigen ve sllnách pacienta'

l' 
- 
śi"ine iuto u 

'll".l' 
diagnostických testů by konečná kllnlcká diagnóza neměla být zaloŽenô na Výsledku jedlného testu, ale

měla bý být stanovena lékałem aź po vyhodnocenĺVšech kllnickýCh a ĺaboratornĺch nálezů'

Pozitiv;íúsledéktestu müże Ve výjimečných pŕípadech ukázat takéfalešnou pozitivitu.Vtěchto případechje nutnétest opakovat

znovu (použít novou testovacÍ sadu) a pozltiviiu testované osoby ověŕit. Pokud i vtakovém přĺpaděje testovaná osoba antjgenním

testem touDł9 (a virem sARs'coV-2) poŻitivní,je nutné co nejdřĺve Výsledekověřit přesnou PcR metodou'Vtom případě sdělté

Vaš€mu ošetřujícímu lékaři nebo Vašĺ Kiajské hygienické stanici či na linku 121 2 pozitivitu Vašich dvou antigenních testů a

obiednelte se;a nélbtiżśĺ tetmĺn na potvrzujícĺ PtRtest.V případě pozltivity PcR testujednejte v souladu 5 protĺepidemIckým

nuŕír"ni' MInirt"rrwu zdravotnlcwiČR a Hygĺenických stanĺą tj.je nUtné nastoupit karanténnĺ opatřenĺ'

Je-li tato testovací5ada, covlD_'l9Test Kit, ó;užita pŕo in vitrosebetestovánía sledovánĺ existující nemoci covtD-]9, ml:Že pacient

(testovanĺ osoĺa) na zikludě uyrl"dků tétot"stovacÍsady poŻměnit způsob své léčby pouze tehdy, pokud byl vtomto sńyslU

náležitě píoškoten nebo infolmován ýým ošetřujÍcĺm lékařem.

cHARAKÍERlsTlKY vÝKoNu
1. přesnost
Vtéto studii bylotestováno celkem 397 vŻoíktj.

167 pozitivních vzorků. Data byla shromáŽděna
tabulka nĺże'

Metoda
RTPCR

celkem
PoŻitivnĺ Neqativní

covlD 19 Antigen
Test kit

Pozitivnĺ 167 168

Ne9atavnĺ 0 229 229

celkem 167 )30 397

RelatĺvnÍ Citlivost >99_99% interval spolehlivosti 95% 97.75 - 100t)6

Rel atĺvnĺ 5pecificita 99.571k interval spolehlivosti 95% 97 .savo - 99 .92Vo

Přesnost 99.75 inteřval spoléhlivo5ti 95% 9a.591)h - 99.960Ä

2. Analytlcká spe<iń(ita

Výsledkytestovacĺho činidla a kontíolnĺho činidla byly 230 negativnĺch vzoŕků a

v obdobÍ 02'o3'2o2] - ] ].o3.2o2] a vypočĺtaná citlivost, specificita a přésnost viz

KřĺžoVá leaktivita

Rušivé látky

2mglmL 2mglmL muctn, 5mg/L human äntĹmousé antibody (HAI\4A), 10mg/mL

bioĺn'500pq/mL mucus,3ug/mL gentamicin, l 20!9/mL cromolyn sodium, 6op g/mL

oxymétazoline hydŕoChlorĺde,2ooug/mL phenyléphline hydroChlorlde,200pq/mL N_

Ac;tamlnophen.3pg/mL a5pkln, 3pg/mL ĺbuprofen, 3pg/mL morpholino hydrochloride, 3t]9/mL

cephalexin'kanamycin, 3gg/mL tétrarycline, 3pg/mL chloramphenicol, 3pg/mL elythŕomy'in, 3pg/

mĹ vancomycin,31lglmLnalidixic acid, 3ug/ mL hydrocortĺsone Pine änd 3ug/mL human insulin

wĺll not affect the test résults.

ziglmlMezdetekce

3. Mez detek.e



oDBĚRvzoRKÚ
]. souprava pro testovánÍ äntigenu covlD-1 9 (Metoda koloidního zlata) 5e provádĺ odběĺem pomocí 5linného tamponu'
2. IestovánÍ by mělo být p.ovedeno bezprostředně po odběru vzorků.
3' Před testovánĺm nechte vzorky ustálit na pokojovou teplotu.
4' Pokud majÍ b]ít vzoľky odeslány na jinou lokalltu, měly by být zabaleny v souladu s mĺstnÍmi pŕedpisy pro přeplavu infekčnĺCh
|átek.

5. Vyvárujte se Žuýkání nebo polykání během odběru vzorku. Vzorek slin by měl být okamźitě otestován po odběĺu.
Před testovánĺm nechejtetestovacĺ kazetu,vzorék a pufl proeXtÍakci anti9enu rekalibrovat na pokojoVou teplotU(t5'_'0:o'

l. vjmétetestova(Ílczetuzu4vřenéhofóllovéhosáčkuapoużUtejiconejdřĺve'NeJlepšĺchvýíedkůbudedo9żeno,pokudJ€testpľovedendo
jedňé hodiny'
2' tJmístětétéstovacízařízenínačistýa rovný povrch.

Poilup testul

1 ' Před odběĺem woíkü se uiistěte,źe v úste(h nejśo! żádné zbytkyjídla' Pokud pacient pláVě Jedl, pożádejte ho ať í Vykloktá, přĺpadně !yči5tízuby'
odsraňte obal a tyčinku5 tämponem dźte najazyku,dokud nebudešpĺćka úplně näsáknuta slinamĺ(néjménědVě minuty)'
2. VloŽt€ tyčĺnku do zkumávky 5 předem płidanými 6 łapkami exÍaćnĺho puflu a tyčinkU asi ]okrát otočté'
3. Ne(hejte tyčinku vextrakčnĺzkumavce podobu ] mjnuty' odsträňt€ lyčinku ô souča5ně stlačte špičku tyčinky, abyste z tamponU extĺahovali
kapalinu.

4. Hlot kapátka pevně přítlačte na zkumavku na extra kci antigenu á pevně j i uzavřete a nechejte asi 1 minutu odstát.
5. Naneste 3 kapky (asi ] 00 Ul) smě5i kapa l in do ja mlry na woÍek testovaciho za ŕízení {nebo přidejte pipetou l ooul) a spusťte časovač.
ó' Po patnácti minulá c h lze vyčĺst výsledek' Neprovádějte Výklad ýisledku po 2 o minutách, Jel l koż vý5|edky testu jiŽ moh ou být zkteslené.
NAzoRNA tJKÁŻKA PosTUPU TEsĺU
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lNTERPRETAGE VÝsĹEDKÜ
NEGATIVNÍ: Pokudje zietelná pouze linié c, absencejakékoli Vĺnové baÍvy v pfuhu T na7naćUje, że ve vlorku nebv| detekován żádnÝ antioen
!9y| 9'] ? !!Ą!!t"y_2! Výíedek je negativní' P0zlTlVN Í: Pokud je kíomě píítomnosti li nie Ĺvyvi nuta i linie T' teí i ndikujé piitomńost aňtig enu
covlD_]9(sARs_cov_ĐVeEorku.VýsledekjepozitivnícovlD-19'PoŻitivníuisledektestuopakujteznovu,a topoužití,mdruhétestovacisády
covlD_]9TestKit.PoŻitivnívýsledełjenutnéověřitmetodouPcR.Kontaktujtesvéhoošetřujĺcĺhólékařea objednejtesenôcovlDl9testmótodou
PCR.
NEPLATNÝ| Kontrolnířádeł 5e neuobrazj' NejpřaVděpodobnějšĺm důVodem selhánĺ kontrolníIinkyje nedostátečný objem vzolku nebo ne5právné
po(Upy'zkontrclujtepostupa opakujtetestsnovoutestovacÍkaŹetou.PokudpÍoblémpřetruává,okamžltěpře;taňietestovacísoupravúpouŽíVat
a kontaktujte mĺstního distributoĺa.
Upozojňujmą že'testovaná osobô by neměla činitjakékoliv Żávěryo zdraVotním dopadu zkkaný(h uistedkú této testovacísady, aniž by q^o
výdedky byly nejdřĺre plokonzultovány svaším ošetřujícĺm lékařem.

Po použitÍ Te5t a 
- 

jeho ŕjsti Żlikvid ujte dle uveĺejněné metodiky fu1inĺsteÍsNa zd ravotnictví ĆR na 5tíánce httpś!//W.mzp.(y'ol
odpad-jamoteśty-metodika

3) 4)

Kapátko

5)10x a

3 kapky

_ł -ł

Zkumavka Testovací kazeta

PůvodnívýÍob.e:

Hangzhou 5ingclean Medical Pĺoducts co', Ltd'
No' 125(E), loth 5treet, Hangzhou Economĺcand
Technological Development Zone, Zhejiang, China.P.C,:
3l 001 8

5ervatech s.r.o.
záběhllcká 134/95, ]06 00, Praha 10
lĆoi 2904059ĺ
Ww'seruatech'cz I info@selýatech'.z 

| +42o 277 279 33o

5)
lir lrr

SUNGO Europe B.V.
AddI olympisch stádion 24, 1 07 6DE
Amsterdam, Netherlands

ď'
Tyčinka

-) -$: fl: 0'0'
PoŻitivní Negativní Neplatný
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Pouze pro diagnostiku
in ViÍo

t NepouŽiVejte
opakovaně LOT Ćíslo šaíże @

NepoužíVejte pokudje
coškozený obal

Přečtěte si návod
kpoużĺtĺ E PoužÜte do EXP Použüte do
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