
    COVID-19 Antigen Rapid Test Kit 

(Saliva/Swabs) 
 

          Návod k použití 
[NÁZEV PRODUKTU] 

COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Saliva/Swabs) 

[SPECIFIKACE BALENÍ] 

20 testů /sada, 5 testů / sada, 1 test / sada 

[ÚČEL POUŽITÍ] 

Tento produkt je určený pro kvalitativní detekci SARS-CoV-2 

nukleokapsidových antigenů ve vzorcích slin nebo v orofaryngeálním / 

nasofaryngeálním výtěru od osob, u nichž má poskytovatel zdravotní péče 
podezření na COVID-19. Testovací sada je určena pro použití zdravotníky nebo 

vyškolenými pracovníky. 

Nové koronaviry (SARS-CoV-2) patří do rodu β. COVID-19 je akutní respirační 
infekční onemocnění. Obecně jsou k němu náchylní všichni lidé. Na základě 

současného epidemiologického šetření je inkubační doba 1 až 14 dní, většinou 

ale 3 až 7 dní. Mezi hlavní projevy patří horečka, únava a suchý kašel. V 
několika případech se vyskytuje ucpaný nos, rýma, bolest v krku, svalové křeče 

a průjem. 

[PRINCIP TESTU] 

Tato testovací sada využívá k detekci imunochromatografii. Vzorek postupně na 

testovací kazetě vzlíná kapilární cestou směrem k testovací linii. Pokud je 

přítomen virový antigen SARS-CoV-2, bude navázán na specifické protilátky 
SARS-CoV-2 označené koloidním zlatem. Imunitní komplex bude zachycen 

monoklonální protilátkou koronaviru fixovanou v testovací linii (T). V případě 

pozitivního výsledku by se v této linii vytvořil barevný proužek. Absence 
zbarvení v oblasti testovací linie (T) naznačuje negativní výsledek. Testovací 

kazeta také obsahuje linii kontroly kvality (C), kde by se měl barevný proužek 

zobrazit bez ohledu na to, jestli se zobrazí proužek v linii (T). 

[OBSAH BALENÍ] 

Základ balení 

Balení 

Komponenty 

20 

testů / sada 

5 

testů / sada 

1 

test / sada 

Testovací kazeta 20 kusů 5 kusů 1 kus 

Vysoušedlo 20 kusů 5 kusů 1 kus 

Antigenový extrakt R1 
0.5mL 

20 lahviček 

0.5mL 

5 lahviček 

0.5mL 

1 lahvička 

Návod k použití 1 kus 1 kus 1 kus 

Extrakční zkumavka (s 

nástavcem pro kapání) 
20 kusů 5 kusů 1 kus 

Pracovní stojánek na 

zkumavky 
1 kus 1 kus 1 kus 

Test ze slin 

Odběrový sáček /zkumavka 

pro odběr slin 
20 kusů 5 kusů 1 kus 

Kapátko 20 kusů 5 kusů 1 kus 

Orofaryngeální / nasofaryngeální výtěr: 

Sterilizované tampony pro 

Orofaryngeální / 

nasofaryngeální výtěr  

20 kusů 5 kusů 1 kus 

[SKLADOVÁNÍ A STABILITA] 

1. Při skladování při teplotě 2 ℃ ~ 30 ℃ je produkt stabilní 24 měsíců (do 

uplynutí data spotřeby). Chraňte před mrazem. 
2. Jakmile je hliníkový fóliový sáček odpečetěn, měla by být testovací kazeta 

použita co nejdříve. 

3. Pro nejlepší výkon se doporučuje testovat ihned po odběru vzorku. 
4. Vzorek slin nebo Orofaryngeální / nasofaryngeální výtěr lze ve vzduchotěsné 

nádobě skladovat při pokojové teplotě po dobu 1 hodiny, při 2-8 ° C po dobu 

24 hodin nebo při -20 ° C po dobu 7 dnů. 

[ODBĚR VZORKU] 

 Test ze slin 

Uvolněte tváře a jemně je masírujte prsty po dobu 15-30 sekund před odběrem 

vzorku. Podržte jazyk proti horní a dolní čelisti včetně kořene jazyka, abyste 

obohatili sliny. Chcete-li odebrat sliny, nasaďte nástavec pro odběr slin na 
odběrovou zkumavku nebo otevřete sáček pro odběr slin a odeberte vzorek slin 

podle následujícího postupu: 

• Přibližte nástavec nebo odběrový sáček ke rtům, jemně vyplivněte sliny a 
nechte je odtékat do odběrové zkumavky nebo sáčku.  

 

 

 Orofaryngeální výtěr (výtěr z krku) 

Hlava pacienta se mírně zakloní s otevřenými ústy. Při vydání zvuku „ach“ 

pacient odhalí hltanové mandle na obou stranách. Vezměte tampon a udělejte 
stěr na obou stranách hltanových mandlí pacienta, otřete jej tam a zpět nejméně 

třikrát s mírným přítlakem. Vložte vzorek tamponu do extrakční zkumavky s 

předem přidaným extraktem antigenu R1, tampon otáčejte asi 10 sekund a 
nakonec přitlačte hlavu tamponu ke stěně zkumavky, aby se uvolnil antigen. 

 

 Nasofaryngeální výtěr (výtěr z nosohltanu) 

Nechte hlavu pacienta přirozeně relaxovat v mírném záklonu a pomalu otáčejte 

tamponem proti stěně nosní dírky směrem do nosního patra a poté jej pomalu 
s mírným otáčením vytahujte. Stejným tamponem stejným způsobem vytřete 

druhou nosní dírku; vložte vzorek tamponu do extrakční zkumavky s předem 

přidaným extraktem antigenu R1, tampon otáčejte asi 10 sekund a nakonec 
přitlačte hlavu tamponu ke stěně zkumavky, aby se uvolnil antigen. 

 

[POSTUP ZKOUŠKY] 

1. Rozbalte obal a vyjměte testovací kazetu. 
 

2. Umístěte extrakční zkumavku do pracovního stojánku. Otočte lahvičku 
extraktu antigenu R1 svisle dolů, aby roztok mohl volně odkapávat do 

extrakční zkumavky, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky. Přidejte 

6 kapek extraktu antigenu R1 do odběrové zkumavky. 
 

3. Příprava vzorku: 

 Test ze slin 

Přidejte 2 kapky slin z odběrové zkumavky nebo sáčku do extrakční zkumavky 

pomocí kapátka, extrakční zkumavku důkladně protřepejte, aby se sliny a 
extrakční pufr promísily. Zkumavku asi 10krát promačkejte, aby se důkladně 

promíchala. 

 Orofaryngeální / nasofaryngeální výtěr 

 Vložte vzorek výtěru do extrakční zkumavky, otáčejte tampónem přibližně 10 

sekund a nakonec přitlačte hlavu tamponu ke stěně zkumavky, aby se uvolnil 
antigen ve výtěru. Při vytahování tamponu z extrakční zkumavky se ho snažte 

vymačkat o stěny zkumavky tak, abyste z tamponu odstranili co nejvíce 

tekutiny. Zlikvidujte tampony podle způsobu likvidace biologicky 
nebezpečného odpadu. 

4. Nasaďte nástavec na kapání na horní otevřený otvor extrakční zkumavky a 

vložte 3 kapky vzorku do kulaté jamky (S) na testovací kazetě a spusťte 
časovač. 

  

5. Vyhodnoťte výsledky testu za 15 minut. Silné pozitivní výsledky lze 
zaznamenat do 15 minut, avšak negativní výsledky musí být vyhodnoceny po 

15 minutách. Výsledky po 25 minutách již nejsou platné. 

[HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ] 

 Pozitivní výsledek: Zbarvení v obou liniích. Jeden barevný proužek se objeví 

v kontrolní linii (C) a další barevný proužek se objeví v testovací linii (T), bez 
ohledu na intenzitu zbarvení v testovací linii (T). 
 

 Negativní výsledek: V kontrolní linii (C) se objeví barevný proužek a v 
testovací linii (T) se neobjeví žádný proužek 

 

 Neplatný výsledek:Nezbarví se kontrolní linie (C). Nejpravděpodobnějším 
důvodem selhání je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné postupy. 

Zkontrolujte postup a opakujte test s novou testovací kazetou. Pokud problém 

přetrvává, okamžitě přestaňte šarži používat a kontaktujte místního distributora. 

 

 

Pozitivní                         Negativní                                          Neplatný 
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[BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ] 

1. Tento produkt je určen pouze pro diagnostické použití in vitro. 

2. Tento produkt se používá pouze k detekci lidských vzorků slin nebo k detekci 
orofaryngeálního/ nasofaryngeálního výtěru. Výsledky jiných vzorků mohou 

být nepřesné. 

3. Tento produkt se používá pouze ke kvalitativní detekci a nemůže indikovat 
hladinu nového antigenu koronaviru ve vzorku. 

4. Tento produkt je pouze klinickým pomocným diagnostickým nástrojem. 

Pokud je výsledek pozitivní, doporučuje se včas použít další metody pro 

ověření výsledku a určující by mělo být rozhodnutí lékaře. 

[CHARAKTERISTIKY VÝKONU] 

1. Detekční limit (LoD) pro přímý výtěr byl stanoven pomocí tepelně 
inaktivovaného SARS-CoV-2. Pro přípravu pozitivních vzorků byl kmen přidán 

do vzorků získaných od několika zdravých dobrovolníků potvrzených jako 

SARS-CoV-2negativní RT-PCR metodou. Odhadovaný LoD vyhodnocený z 
počátečního testu sériového ředění byl potvrzen testováním 20 replikátů. 

Potvrzený detekční limit LoD pro přímý výtěr je 5 x 102 TCID50/ml. 

2. Analytická specificita 

Zkřížená reaktivita 

U vzorků s přítomností následujících komenzálních a patogenních 
mikroorganismů nebyly pozorovány žádné falešně pozitivní výsledky testů se 

sadou COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Saliva/Swab): 

Staphylococcus aureus, streptokoková pneumonie, spalničky, virus příušnic, 
adenovirus (typ 3, C1,71), mykoplazmatická pneumonie, virus parainfluenzy 

 (1-4) (2), Mycobacterium tuberculosis, Coronavirus OC43, Coronavirus 229E, 

Coronavirus NL63, Coronavirus HKU1, bordetella pertussis, Virus B (Victoria), 
Virus chřipky B (Yamagata), H1N1, H3N2, EBV, Coxsackievirus A16 

(CVA16), Rhinovirus, Respirační syncytiální virus, Chlamydia pneumoniae, 

Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Mycobacterium tuberculosis, 

Streptococcus pyrogenes, Pneumocystis jirovecii (PJP), Lidský nazální výplach. 

Interference 

Nebylo pozorováno žádné ovlivnění výkonnosti testu s potenciálně 

interferujícími látkami uvedenými níže v uvedené koncentraci: 

Běžně používané léky, tj. 5 mg/ml fenylefrin; 5 mg/ml oxymetazolin,  
0,9% chlorid sodný, 200 μg/l beklomethason, 150 μg/l dexamethason,  

400 μg /l flunisolid, 60 mg/ml triamcinolon acetonid, 2 mg/ml budesonid,  

5 mg/ml mometason, 250 μg/l flutikason, 1 mg/ml histamin hydrochlorid,  
60 μg/l alfa-interferon, 142  ng/ml zanamivir, 0,25 mg/l ribavirin,  

24,6 mg/ml oseltamivir, 0,1 mg/l peramivir, 4 mg/l Lopinavir,  

250 mg/L ritonavir, 100 mg/l Arbidol, 500 mg/l levofloxacin,  
500 mg/l  azithromycin, 100  mg/ml ceftriaxon, 50 mg/ml meropenem,  

4 μg/ml tobramycin, 0,9 mg/ml mucin, 50% krev (lidská), lidské anti-myší 

protilátky (HAMA) a biotin nemají žádný vliv na výsledky testů této soupravy. 

3.  Klinický výkon 

 Test ze slin 

Statistika výsledků kontrastu klinicky potvrzeného / vyloučeného výsledku je 
pro sadu COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Saliva) následující: 

COVID-19 

Antigen 

Klinicky potvrzené / vyloučené výsledky  

 Celkem pozitivní negativní 

Pozitivní 123 4 127 

Negativní 5 423 428 

Celkem 128 427 555 

 

Výpočet výsledku: 

(1) Klinická senzitivita: 96,09%,  (95% CI:91,49% ~ 98,01%) 

(2) Klinická specificita: 99,06%,  (95% CI: 97,72% ~ 99,53%) 

(3) Klinická přesnost: 98,38%,  (95% CI: 97,00% ~ 99,09%) 

* Ve stratifikovaných statistikách o různých stádiích onemocnění u 52 vzorků 

odebraných od  0 do 3 dnů od propuknutí nemoci je míra pozitivní detekce 
98,04%. 

 Orofaryngeální / nasofaryngeální výtěr 

Statistika výsledků kontrastu klinicky potvrzeného / vyloučeného výsledku je 

pro sadu COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Swab) následující: 

COVID-19 

Antigen 

Klinicky potvrzené / vyloučené výsledky  

 Celkem pozitivní negativní 

Pozitivní 125 3 128 

Negativní 5 401 406 

Celkem 130 404 534 

Výpočet výsledku: 

(1) Klinická senzitivita: 96,15%,  (95% CI:91,31% ~ 98,35%) 

(2) Klinická specificita: 99,26%,  (95% CI: 97,84% ~ 99,75%) 

(3) Klinická přesnost: 98,50%,  (95% CI: 97,07% ~ 99,24%) 

* Ve stratifikovaných statistikách o různých stádiích onemocnění u 52 vzorků 

odebraných od  0 do 3 dnů od propuknutí nemoci je míra pozitivní detekce 
98,08%. 

[OMEZENÍ] 

1. Testovací sada je určena pro použití zdravotníky nebo vyškolenými 
pracovníky, kteří provádějí testování podle všech předpisů. 

2. Před použitím sady si pečlivě přečtěte pokyny a důsledně kontrolujte čas pro 

vyhodnocení výsledků. Pokud nebudete postupovat podle pokynů, získáte 
nepřesné výsledky. 

3. Vzorek musí být testován za určitých podmínek. Se všemi vzorky a materiály 

během testování by mělo být zacházeno v souladu s praxí pro styk s 
infekčními chorobami. 

4. Chraňte před vlhkostí, neotevírejte obal testovací kazety, dokud vše není 

připraveno k testování. Nepoužívejte, když je obal testovací kazety poškozený 
nebo je testovací kazeta vlhká. 

5. Testovací sadu nepoužívejte po uplynutí data expirace. 

6. Před použitím počkejte, až všechna činidla a vzorky dosáhnou pokojové 
teploty (15~30 ℃). 

7. Nenahrazujte komponenty v této sadě komponentami z další sady. 

8. Neřeďte vzorek pro testování, jinak může dojít k nepřesným výsledkům. 

9. Souprava musí být skladována v přísném souladu s podmínkami v tomto 

návodu. Neuchovávejte soupravu v podmínkách pod bodem mrazu. 

10. Zkušební metody a výsledky musí být interpretovány přísně v souladu s 
touto specifikací. 

 

 

 
Skladuje od 2-30°C 

 
Datum expirace 

 
Číslo šarže  Diagnostické zařízení 

in-vitro 

 
Výrobce 

 
Katalogové číslo 

 Obsahuje potřebné 

pro <n> testů 
 Čtěte návod k použití 

 Nepoužívejte 

opakovaně 
 Sterilizováno 

ozařováním 

 
Datum výroby  

Zplnomocněný 
zástupce v Evropském 

společenství 

 
Nepoužívejte, pokud 

je obal poškozený 
 

Výrobek splňuje 

legislativní požadavky 

EU 

[VÝROBCE TESTOVACÍ SADY] 

Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd. 

Room 3 & 4, 2nd Floor, Bldg 25, Phase 3.1 Wuhan 

Optics Valley International Biopharmaceutical Enterprise 
Accelerator, No.388, Gaoxin 2nd RD, East Lake Hi-Tech 

Development Zone, 430074 Wuhan, China 

Tel: +86(0)27-87808955 
Fax: +86(0)27-87808005 

WEB: www.mdeasydiagnosis.com 
Email: info@ediagnosis.cn 

 

MedNet EC-REP GmbH 
Borkstrasse 10, 48163 Münster, Deutschland 

[VÝROBCE VÝTĚROVÝCH TAMPONŮ] 

ShenzhenKangDaAn Biological Technologyco, LTD 
East- 1, 3rd floor, Building 2, Shunheda factory, Liuxiandong 

industrial zone, Xili street, Nanshan district, Shenzhen . 

Tel: +86 0755- 82836262 
Fax: +86 0755- 83426595 

WEB: www.kdasw.com 

 
Share Info Consultant Service LLC Repräsentanzbüro 

Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf 
 

 

Dovozce: H&D, a.s. 

                Olomoucká 37, Prostějov, 796 01 
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