
COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid) 
COVID-19 rychlý antigenní test (ústní tekutiny) 

Příbalový leták 

COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid) je rychlý chromatografický imunotest pro kvalitativní detekci 
nukleokapsidových proteinových antigenů SARS-CoV-2 přítomných v lidských ústních tekutinách.

Pouze pro profesionální diagnostické použití in vitro.


ZPŮSOB POUŽITÍ 
COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid) je rychlý chromatografický imunotest pro kvalitativní detekci nukleokapsidových proteinových 
antigenů SARS-CoV-2 ve vzorcích ústních tekutin od jedinců s podezřením na infekci SARS-CoV-2 v souvislosti s klinickým obrazem a 
výsledky dalších laboratorních testů.

Výsledky reprezentují detekci nukleokapsidových proteinových antigenů SARS-CoV-2. Antigen je obecně detekovatelný ve vzorcích 
horních cest dýchacích během akutní fáze infekce. Pozitivní výsledek testu indikuje přítomnost virových antigenů, nicméně při 
stanovení stavu infekce je nutné klinicky zhodnotit anamnézu pacienta a další diagnostické informace. Pozitivní výsledky nevylučují 
bakteriální infekci ani souběžnou infekci jinými viry. Zjištěné agens nemusí být jednoznačnou příčinou nemoci.

Negativní výsledky nevylučují infekci SARS-CoV-2 a neměly by být používány jako jediný podklad pro léčbu nebo rozhodnutí o léčbě 
pacienta. Negativní výsledky by měly být považovány za orientační a měly by být potvrzeny molekulárním testem, pokud je to pro 
léčbu pacienta nezbytné. Negativní výsledky by měly být zhodnoceny v souvislosti s nedávnou expozicí pacienta, jeho anamnézou a 
přítomností klinických příznaků shodných s COVID-19.

COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid) je určen k použití vyškoleným personálem klinické laboratoře.


SOUHRN 
Nové koronaviry patří do rodu β. COVID-19 je akutní respirační infekční onemocnění, k němuž jsou lidé obecně náchylní. V současné 
době jsou hlavním zdrojem infekce pacienti infikovaní novým koronavirem, a to i asymptomaticky infikovaní. Na základě současného 
epidemiologického výzkumu je inkubační doba infekce 1 až 14 dní, většinou 3 až 7 dní. Mezi hlavní projevy infekce patří horečka, 
únava a suchý kašel. V několika případech se vyskytuje ucpaný nos, rýma, bolest v krku, myalgie a průjem.


PRINCIP 
COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid) je kvalitativní membránový imunotest pro detekci nukleokapsidových proteinových antigenů 
SARS-CoV-2 ve vzorku lidských ústních tekutin. Protilátka SARS-CoV-2 je potažena v oblasti testovací linie. Během testování vzorek 
reaguje s částicemi potaženými protilátkou SARS-CoV-2 v testu. Směs poté působením kapilárních sil migruje vzhůru na membránu a 
reaguje s protilátkou SARS-CoV-2 v oblasti testovací linie. Pokud vzorek obsahuje antigeny SARS-CoV-2, objeví se v důsledku toho v 
oblasti testovací linie barevná čára. Pokud vzorek neobsahuje antigeny k SARS-CoV-2, neobjeví se v oblasti testovací linie žádná 
barevná čára, která by naznačovala negativní výsledek. V rámci vnitřní procedurální kontroly se v oblasti kontrolní linie vždy objeví 
barevná čára, což znamená, že byl přidán správný objem vzorku a došlo k prosakování membrány.


REAGENCIE 
Test obsahuje anti-SARS-CoV-2 protilátku jako záchytné činidlo a anti-SARS-CoV-2 protilátku jako detekční činidlo.


OPATŘENÍ 
1. Před provedením testu si úplně přečtěte tuto příbalovou informaci. Nedodržení pokynů v příbalovém letáku může vést k nepřesným 

výsledkům testu.

2. Pouze pro profesionální diagnostické použití in vitro. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

3. Nejezte, nepijte a nekuřte v oblasti, kde se manipuluje se vzorky nebo soupravami.

4. Nepoužívejte test, pokud je vak poškozen.

5. Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekční agens. Během odběru, manipulace, skladování a likvidace vzorků a 

použitého obsahu soupravy dodržujte zavedená opatření proti mikrobiologickým rizikům.

6. Při práci se vzorky používejte ochranné prostředky jako je laboratorní plášť, jednorázové rukavice a oční ochrana.

7. Po manipulaci se vzorky si důkladně umyjte ruce.

8. Zajistěte, aby bylo pro testování použito odpovídající množství vzorku. Příliš velké nebo příliš malé množství vzorku může vést k 

nepřesným výsledkům.

9. Virová transportní média (VTM) mohou ovlivnit výsledek testu; extrahované vzorky nelze použít pro analýzu metodou PCR.

10. Použitý test zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

11. Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.


SKLADOVÁNÍ A STABILITA 
Uchovávejte zabalené v uzavřeném pouzdře při teplotě 2–30 °C. Test je stabilní do data expirace vytištěného na zapečetěném sáčku. 
Test musí zůstat v uzavřeném obalu až do použití. CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.


ODBĚR, PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ VZORKŮ 
Vzorek orální tekutiny by měl být odebírán pomocí odběrového vybavení dodávaného se soupravou. Postupujte podle podrobných 
pokynů k použití uvedených níže. Pro odběr nepoužívejte jiné odběrové nástroje. Odběr lze provést kdykoli během dne. Vzorky by měly 
být testovány co nejdříve po odběru. Není-li vzorek zpravcován okamžitě, je stabilní po dobu až 8 hodin při pokojové teplotě a 24 
hodin při teplotě 2-8 ° C.


SOUČÁSTI SADY 

Dodávané vybavení 
Vybavení pro test, vybavení pro odběr, pufr, příbalový leták, karta s instrukcemi, mikrobiologické sáčky


Vybavení doporučené, nedodávané 
Stopky, kontejner na vzorky 
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POKYNY K POUŽITÍ 
Před testem nechte test, vzorek a / nebo kontrolní vzorky temperovat na pokojovou teplotu (15-30 °C). 

Odběr vzorku 
Důležité: Před odběrem orální tekutiny informujte pacienty, aby po dobu nejméně 10 minut před odběrem nevkládali nic do úst, včetně 
jídla, pití, žvýkačky nebo tabákových výrobků.

Požádejte pacienty, aby 3-5krát hluboce zakašlali, aby se uvolnil hlen z hlubokého hrdla do úst. 
Doporučuje se shromáždit první hlen po hlubokém kašlání ráno.

1. Vyjměte vybavení pro odběr a odeberte přibližně 500 μl vzorku orální tekutiny. 

Pokud není odebráno dostatek orální tekutiny, opakujte výše uvedené kroky.


Extrakce vzorku 
2. Smíchejte pufr (přibližně 500 μl) s odebranou orální tekutinou. 

Zkumavku se směsí jemně protřepávejte nebo mačkejte po dobu 10 sekund, aby se směs dobře promíchala. 
POZNÁMKA: Skladování vzorku po extrakci je stabilní po dobu 2 hodin při pokojové teplotě nebo 24 hodin při teplotě 2-8 ° C. 

Testování vzorku 
Vyjměte testovací zařízení z uzavřeného fóliového sáčku a použijte jej do jedné hodiny. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud se test 
provede ihned po otevření fóliového sáčku.

3. Přidejte extrahovaný vzorek do testovacího zařízení, počkejte, až se objeví barevné čáry. Odečtěte výsledek za 15 minut. Výsledek 

neodečítejte po více jak 20 minutách. 
Podrobné informace o postupu testování najdete na kartě s instrukcemi.


VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
Pozitivní: * Objeví se dvě odlišné barevné čáry. Jedna barevná čára by měla být v kontrolní oblasti (C) a další barevná čára by měla být 
v testovací oblasti (T). Pozitivní výsledek v testovací oblasti naznačuje detekci antigenů SARS-COV-2 ve vzorku.

* Poznámka: Intenzita barvy v oblasti testovací čáry (T) se bude lišit v závislosti na množství antigenu SARS-COV-2 přítomného ve 
vzorku. Jakýkoli odstín barvy v testovací oblasti (T) by měl být považován za pozitivní. 
Negativní: V kontrolní oblasti (C) se objeví jedna barevná čára. V oblasti testovacích čar (T) se neobjeví žádná zjevná barevná čára.

Neplatný: Kontrolní čára se nezobrazí. Nejpravděpodobnějším důvodem neplatného testu je nedostatečný objem vzorku nebo 
nesprávný postup. Zkontrolujte postup a opakujte test s novou sadou. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací 
soupravu používat a kontaktujte místního distributora.


KONTROLA KVALITY 

Interní kontrola kvality 
Interní procedurální kontrola je součástí testu. Barevná čára v kontrolní oblasti (C) je vnitřní pozitivní procedurální kontrola. Potvrzuje 
dostatečný objem vzorku a správnou procedurální techniku. Čisté pozadí je vnitřní negativní procedurální kontrola. Pokud test funguje 
správně, pozadí v oblasti výsledků by mělo být bílé až světle růžové a nemělo by rušit schopnost číst výsledek testu.


Externí kontrola kvality 
Pozitivní / negativní kontroly nejsou součástí této soupravy. V souladu se správnou laboratorní praxí (GLP) se však tyto kontroly 
doporučují.1 


OMEZENÍ 
1. Při testování přítomnosti antigenů SARS-CoV-2 ve vzorcích z lidských ústních tekutin od podezřelých osob musí být pečlivě 

dodržován postup testování a interpretace výsledku testu. Pro optimální provedení testu je zásadní správný odběr vzorků. 
Nedodržení postupu může vést k nepřesným výsledkům.


2. Účinnost rychlého testu antigenu COVID-19 (Oral Fluid) byla hodnocena pouze pomocí postupů uvedených v této příbalové 
informaci. Úpravy těchto postupů mohou změnit průběh testu. Virová transportní média (VTM) mohou ovlivnit výsledek testu; 
extrahované vzorky nelze použít pro testy PCR.


3. COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid) je určen pouze pro diagnostické použití in vitro. Tento test by měl být použit k detekci 
antigenů SARS-CoV-2 ve vzorcích lidských ústních tekutin jako pomůcka při diagnostice pacientů s podezřením na infekci SARS-
CoV-2 ve spojení s klinickým obrazem a výsledky dalších laboratorních testů. Tímto kvalitativním testem nelze určit kvantitativní 
hodnotu ani rychlost zvýšení koncentrace antigenu SARS-CoV-2.


4. COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid) pouze indikuje přítomnost antigenů SARS-CoV-2 ve vzorku a neměl by být používán jako 
jediné kritérium pro diagnostiku infekcí SARS-CoV-2.


5. Výsledky získané testem by měly být posouzeny spolu s dalšími klinickými nálezy z jiných laboratorních testů a hodnocení.

6. Pokud jsou výsledky testu negativní nebo nereaktivní a klinické příznaky přetrvávají, doporučuje se o několik dní později znovu 

odebrat pacientovi vzorek a provést test znovu nebo testovat pomocí molekulárního diagnostického zařízení, aby se vyloučila 
infekce u těchto jedinců.


7. Test ukáže negativní výsledky za následujících podmínek: Koncentrace antigenu koronaviru ve vzorku je nižší než minimální 
detekční limit testu.


8. Negativní výsledky nevylučují infekci SARS-CoV-2, zejména u těch jedinců, kteří byli v kontaktu s virem. Pro vyloučení infekce u 
těchto jedinců je třeba zvážit následné testování s molekulární diagnostikou.


9. Pozitivní výsledky COVID-19 mohou být způsobeny infekcí koronavirovými kmeny jinými než SARS-CoV-2 nebo jinými 
interferenčními faktory.


FUNKČNÍ ZPŮSOBILOST 

Citlivost, specifita a přesnost 
COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid) byl hodnocen na vzorcích získaných od pacientů. Jako referenční metoda byla použita RT-
PCR. Vzorky byly považovány za pozitivní, pokud RT-PCR ukázala pozitivní výsledek. Vzorky byly považovány za negativní, pokud RT-
PCR ukázala negativní výsledek.
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Vzorek ústních tekutin


* Interval spolehlivosti


Testování specificity s různými virovými kmeny 
COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid) byl testován s následujícími virovými kmeny. Při těchto koncentracích nebyla pozorována 
žádná patrná čára v žádné z oblastí testovací linie:


TCID50 = Infekční dávka tkáňové kultury je ředění viru, u kterého lze očekávat, že za podmínek testu infikuje 50% naočkovaných 
kultivačních nádob.


Přesnost 
Intra-Assay & Inter-Assay

Přesnost v rámci testu a mezi testy byla stanovena pomocí tří vzorků standardní kontroly COVID-19. Byly testovány tři různé šarže 
COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid) s použitím negativního SARS-COV-2 antigenu slabého a SARS-COV-2 antigenu silného. 
Každý den bylo testováno deset replikátů z každé úrovně po 3 po sobě jdoucích dnů. Vzorky byly správně identifikovány ve více než 
99% případů.


Křížová reaktivita a interferující látky  

REFERENCE 
1. Westgard JO, Barry PL,Hunt MR, Groth T. A multi-rule Shewhart for quality control in clinical chemistry, Clinical Chemistry 

1981;27:493-501 


COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid)
RT-PCR

Celkem
Pozitivní Negativní

COVID-19 antigen
Pozitivní 91 2 93
Negativní 10 303 313

Celkem 101 305 406
Relativní citlivost 90,1% (95%CI*: 82,5%~95,1%) 

Relativní specificita 99.3% (95%CI*: 97,7%~99.9%) 
Přesnost 97.0% (95%CI*: 94,9%~98,5%) 

Popis Testovací úroveň Popis Testovací úroveň
Adenovirus typ 3 3.16 x 104 TCID50/ml Lidský rhinovirus 2 2.81 x 104 TCID50/ml 
Adenovirus typ 7 1.58 x 105 TCID50/ml Lidský rhinovirus 14 1.58 x 106 TCID50/ml 
Lidský coronavirus OC43 1 x 106 TCID50/ml Lidský rhinovirus 16 8.89 x 106 TCID50/ml 
Lidský coronavirus 229E 5 x 105 TCID50/ml Spalničky 1.58 x 104 TCID50/ml 
Lidský coronavirus NL63 1 x 106 TCID50/ml Příušnice 1.58 x 104 TCID50/ml 
Lidský coronavirus HKU1 1 x 106 TCID50/ml Parainfluenza virus 2 1.58 x 107 TCID50/ml 
Chřipka A H1N1 3.16 x 105 TCID50/ml Parainfluenza virus 3 1.58 x 108 TCID50/ml 
Chřipka A H3N2 1 x 105 TCID50/ml Respirační syncytiální virus 8.89 x 104 TCID50/ml 
Chřipka B 3.16 x 106 TCID50/ml — —

Pomocí testu COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluids) byly 
testovány následující organismy, všechny vykázaly negativní 
výsledek:

Pomocí testu COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluids) byly 
testovány následující organismy, nebylo zaznamenáno žádné 
vzájemné ovlivnění výsledků:
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Použijte před
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Autorizovaný 
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Nepoužívejte 
opakovaně
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Národní 84 - 551 01 Jaroměř - Česká republika
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