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Návod k použití 
Souprava pro detekci antigenu COVlD-19 

-nos.těr 

Pro vlastní test! Vhodné pro neprofesionály k Prováděni 
vlastní testu. 

BEZPEČNOSTNÍ 
PRODUKTU 

OPATŘENI PŘED POUžtTiM 

I. 

2. 

3. 

Před prvním použitím si prosim pečlivě přečtěte pokyny 
k produktu. 

Pokud nemůžete provést test sami, měl by mu ho dát 

zákonný zástupce. 

Autotest dětí do 15 let by měl být prováděn pod dohledem 
dospělých. 

4. Tento test slouží k detekci antigenu SARS-C<>V-2 v nosnlcb 
sekretech, které jsou odebirány sterilními nosními výtěry. 

5 · U pacientů s nedávnou anamnézou nosního traumatu 

nebo chirurgického zákroku nebo s těžkou koagulační 

dysfunkci je při od~ru výtěrů z nosu nulná jemná 

operace, aby nedošlo k poraněni nosu. 
6. 

7. 

Pro testování použijte komponenty dodávané v sadě. 
Nepoužívejte komponenty z jiných kanálů. 
Tento produkt používejte na dobře osvětlených místech, 
abyste získali přesnou interpretaci výsledků. 

BEZPEČNOSTNÍ 
PRODUKTU 

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ 

I. Pokud dosáhnete pozitivního výsledku. co nejdlíve 

kontaktujte svého rodinného lékaře nebo vyhledejte 
pomoc od profesionálního zdravotnického za!izení. K 

dalšímu polvlzcní virové infekce musíte provést lest 
nukleových kyselin. 

2. Negativní výsledek nemůže zcela vyloučit možnost 
virové infekce. Nesprávné vzorkování nebo nízká virová 
nálož mohou také vést k falešně negativním výsledkům. 

3. Pokud vám při odběru vzorků dojde k poranatí nosu. 
navštivte lékaře. 

4. 

5. 

1cstu dezinfikuj te vatové ta 
Po dokončen i , . užité sou . . mpony, 

, kar1Y n dnlst pO časn bčlícim sprejem 
1es1ovac1 1k holeltl· 
nebo 70% -75¾ 8 0 

zahalte . . 
Dezinfikované prcdn1ěl)' podle m1stntch předpisů 

6. 
a zlikvidujte je. umyjtc ruce. 
Po testu si důkladně 
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PR.ÍPRAVA pŘED n:sn:~ 

---~Ql . - ,duktu ncd1citc r íi r••••'J•l ' -' Komponenty pr< • 

I I ' ( I 5-10°C nebo 59-S6"F) . tep o e • 
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1 

• nos, abyste vyč i stili nosnl 
.v, Vyfoukněte 

dutiny. 

~--==--=== • Pečlivě s, přečtěte návod k ~- ~~, 
~=-• . ; Můžete také.na.skenovat QR kód 

~ I!) pro provozm video. 

ZkontroluJtC prosím datum 

použitelnosti za symbolem ~ 
na druhé straně sáčku z 

hliníkové fólie. 

Nepoužívejte test, jehož 

platnost vypršel•-

Použijte svůj telefon nebo 

hodinky jako časovač. 

(Í) 5 • K dezinfekci použitých komponentů 

1 

produktu použijte bělicí sprej pro domácnost 

nebo 70-75% alkoholový sprej. 
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POSTUPY TESTU 

~ 
Odlepte vn!jši obal 

' odběrového tamponu. 

• ' '' _ • Nedotýkejte se lpičky 
tamponu. 

WJ:~~z:: 

1 

NestHkejte úmpon dovnlrf, abyste si 
neporanili nos. 

Opatrně vložte stejný tampon do druhé 
nosní dutiny. 

• Jemně tampón 5 krát otočte a poté jej 
otáčejte po dobu 20 sekund 

Sejměte hliníkovou fólii z odběrové 
zkumavky. 

Vložte tampon do zkumavky na extrakci 
vzorku. Tampón promíchejte v roztoku 

nejméně 5 krát. 

• Stiskněte hadičku prsly. 

• Pohybujte Iamponem nejméně 3 krát 
nahoru a dolů, abyste z tamponu 

vypustili roztok vzorku. 

• Vyjměte tampon. 

• Bezpečně uzavřele víčko na zkumavce 

pro extrakci vzorku. 

• Jemně třikrát stlač le zkumavku, aby se 

roztok vzorku promíchal. 

• Nechejie zkumavku klidně l minutu. 

®f:. 

Sloupnutím otevrete sáček 
z hliníkové fólie 

Vyjměte testovací kar1u a 
položte ji na stůl. 

f ~ ,;=;,/,J/ 

Otočte trubičku dnem vzhůru. 

Sllačením přidejte 3 kapky 
roztoku vzorku do plnicího 
otvoru "S" na testovací kartě. 

Pfcčtěte si prosím výsledky do 15 
minut. 

Výsledek pfečtený po 30 minutách je 
považován za nepfesný a neplatný. 

NEVKLÁDEJTE roztok vzorku na 
použitou testovací kartu. 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

Pozitivní(+): Červené čáry se objeví na 
linii T i C za I S až 30 minut. 
Za negativnl výsledek by měla být 
považována bílá čára na linii T. 

Pokud jste v současné době podezřelí z infekce COVID-19. 
Proto vám doporučujeme : 

Okamžitě kontaktujte svého lékaře / praktického lékaře 
nebo místní zdravotní oddělení. 

• Řiďte se místními pokyny pro izolaci 

Proveďte potvrzovací lest PCR. 

fj 
Negativní (-): I ~-30 minul po vložení 

T

e vzorku se na lince C objeví červenou čáru 
a na lince T se neobjeví žádnou červenou 
čáru . 

Negalivní výsledek zcela nevylučuje, že nejste nakaženi 

virem. Doufáme tedy, že: 

• Je třeba i nadále dodr2ova1 všechna příslušná pravidla 

týkající se kontaktu s ostatními a ochranných opatření. 

• Pokud je test negali vní, existuje také možnost infekce. 

• Pokud mále pochybnos1i o výsledcích, opakujle prosím test 

po 1-2 dnech, protože koronavirus není přilomeo ve všech 

s1ádiich infekce, tak.že jej lze přesně detekoval. 

Q O 
Neplatné: Pokud se na linii C 

T

e Te neobjevížádnou červenou čáru~ znamená 
to, že výsledek testu je neplatný. Znovu 
otestujte pomocí jiné testovací karty. 

Pokud je výsledek testu neplatný: 

Možná způsobeno nesprávným provedením testu. 

Zopakujte test. 

P_okud jsou výsledky testu stále neplatné, kontaktujte 
lekafe nebo testovací centrum COYID-19. 

POSTUPY PO INTERPRETACI VÝSLEDKů 

K dezinfekci použitých 
komponentů produktu 
použijte bělici sprej pro 
domácnost nebo 70-75% 
alkoholový sprej. @a • Vložte komponenty použitého produktu 

do plastového sáčku. 

• Utěsně!~ sáče~ a vložte jej do jiného 
plast?v_eho sačku. Zlikvidujte vak a 
domact odpad společně . 

SHRNOUT 
Nový koronav1rus patři d 
resp,rač~í mfckcc. Lidé js~u rodu P- COV]D, I 9 je akutní 
současne době Jsou hl . obecně náchylní k infckc y 
· fik ' · avnun zdr · · 1. 
m , ovant novym koron . 0Jern tnfekcc 

av1rern· zd · . pac1emt 
také asymptomatičtí n ' roicm in fekce mol b 

• 1 ké osneté · 1ou ýt 
ep1dem10 og1c ho Pňizku viru. Podle 
většmou 3 až 7 dni. Společ:u J_e inkubační doba i':č~néh? 
únava. V některych Pří príznaky: horečk . 4 dni , 

krku • . Padech 8 • a, such y knš ·1 
bolest v , Pruie111 zánč e muže také oh c d 

nebo zápachu, kožní ~ r:íž~ spoJivek, bolest hla Je vt; bob1 , 
nebo nohou Mez, záv a ~_ebo zrněna ba vy ' Lira ta chu , 

nebo krátké dýcháni b~t é Pnznaky patfí · !Vyl prsiu n.1 ru l,, ._ 
B ' es1 neb I . (lot l c s Ů ) I 

pobybhvosl. ez Včasn .h . o I ak na hruu - l .r .. 

COVID-19zaznamena1\: lckuřskéhu lá;11h~ /lr.lt.t i, , r , 
žné kon,pl , 1nohou 1 '• ••Le n.:bo w,. -· .. 



ZAM)'ŠLENÉ POUŽITÍ 

Tento produkt je_ vhodný pro osoby s pttznaky podobnými 

C_<)VlD-19, Jako Je kašel, horečka, únava atd .. Které pomnhaj{ 

pn včasné diagnostice infekce SARS-CoV-2. 

~~že být takě použit k testováni lidi, kteri nemají žádné 

pnznaky COVID- 19, k pravidelnému sledováni jejich zdraví. 

PRINCIP TESTU 

Antigcnovn testovací souprava COYID-19 -NosnJ výtěr je 
1munochromatogrnfický membránový test, který k detekci 

nukleokapsidového proteinu SARS-Co Y-2 používá vysoce 

c1thvou monoklonální protilátku. Nosní výtěr se skládá z 

nás_ledujicích části:podložka na vzorky, podložky na 

famdla.reakčni mcmbrána,absorpčn{ podložka. Podložka na 

čm1dla obsahuje koloidní zlato spojené s monoklonáln{ 

proulá~kou proti nukleokapsidovému proteinu SARS-Co V-2; 

reakčm membrána obsahuje sekundární protilátku proti 

nukleokapsidovému proteinu SARS-CoY-2. Celý pás je 

upevněn v p lastovém zařizenl. 

Když je vzorek přidán do jamky, konjugát adsorbovaný v 

podložce na činidla se rozpusti a migruje se vzorkem. Pokud 

je ve vzorku přítomen antigen SARS-CoV-2, komplex 

konjugátu anti-SARS-Co V-2 a viru bude zachycen 

specifickou monoklonální protilátkou anti-SARS-CoV-2 

potaženou v oblasti detekční linie (T). Absence linie T 

naznačuje negativní výsledek. Aby sloužil jako procedurální 

kontrola, v oblasti kontrolní linie (C) se vždy objeví červená 

čára, což znamená, že byl přidán správný objem vzorku a došlo 

k efektu prosakování membrány. 

SKLADOVÁNÍ A STABILITA 

Skladujte na 

~ 
Platnost vyprší 

I'°"' za 24 měsíců 
2 ° C až 30 ° (viz štítek na 

2-C C obalu) 

11~ Chraňte pi'ed + Udržujte to v 
slunečnim suchu 

■ z.áfenim 

[flJ Uchovávejte ® Nepoužívejte, 

mimo dosah pokud je obal 

děti poškozený 

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

I. Pokud nemůžete provést test sami, měl by mu ho dát 

zákonný zásrupce. 

- - - - - - -- -- - ---
- -----------· - --- -

ab 
álními podmínkami skladováni nebo 

způsobeny norm . . 

nesprávným vzorkovarum. . , b I Výsledek testu 

5. NE POUŽÍVEJTE lest, pokud je poškoz.eny o a . 

může b)1 nepřesný._ tomatických lidí COVfD-1 ~ 
6. Vzorky odebrane od asymJ) . • s lcdky pokud oeru 

mohou mí1 falešnt n_e~auvn1 vy . 

sbromáždě~o d~statek ~iru.ů ve vzorku se bude snižov~t s 

7. Množství Vlfovycb anugen ě · u vzorků odebranych 

rostoucím průběh:m one~~co~- existuje větší možnost 

jeden týden po _nas"'.pu P".21' 
falešně negauvDJch vysledků. 

INDEX SYMBOL ú l„v ~ Datum výroby 
ýrobce 

Autorizovaný zástupce Oil Viz návod k použiú 

(E) •uJ v Evropském -
sooletenstvi In vitro diag nostic 

w Obsahuje dostatečné [@ medical dcvice --
pro <n> testy 

li@ Dávkový kód ~ Datum sporte~ 

Rx- Uchovávejte pfi 

§!] Katalogové číslo teplolě 2-30 ° S-

® @ Nepoužívejte, p0~ud 

Nepoužívejte znovu li• obal pošk~ 

11~ Chraňte před slunečním Ť Udržujte 10 v suchu . zátcním 
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2 
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2. Tento _P~dukt je použitelný pro vzorky_ nosních výtěru. 
Použ1t1 Jiných typů vzo kil muže zpósobll nepřesné nebo 

neplotné výsledky testu r 

3 . Test proveďte do dvou· hodin po odběru vzorku.Zastaralé 

"';~rky mohou způsobit neprosné výsledky. 

4 . UJ1stěte se, že je Přidá správné množství vzorku pro 

tes)ovtl~{. Pfiliš velké n:~o molé množství vzorku může 
zpusob1t ~epfesné výsledky. 

5. Po nočtem vzorku počket 15 ož 30 minut o poté si ptcč tčte 
výsledky testu. NesprÍ~á čekací doba může způsobit 
nepfesné výsledky. 

6. Pokud je testovací nebo kontrolní linka mimo testovací 

okénko,_ nepoužívejte testovací kartu. Výsledek testu je 

neplatny. Znovu otestujte vzorek pomoci jiné testovací 
karty. 

7. Tento produkt je jednorázový. Nerecyklujte použité 
komponenty. 

8. Dezinfikujte použité výrobkY, vzorky a další spotřební 
matená! pomoci bělicího spreje pro domácnost nebo 70% -

75% olkoholového spreje. 

9 . Pfed testem a po testu si důkladně umyjte ruce. 

VÝKON PRODUKTU 

Detekční limit (LoD): LoD tohoto produktu je asi 0,05 ng/ml 

roztoku nukleokapsidového proteinu SARS-CoV-2. 

Z~fi.~ená re~kec s jinými patogeny 
Žadna zkt1žená reakce s následujícími patogeny: 

Staphylococcus aureus, Strcptococcus pneumoniae, virus 

spalniček, virus pfiušnic, adenovirus typu 3, Mycoplasma 

pneumooiae, virus parainflucnza 2, mctapneumovirus, SARS

Co V, MERS-CoV, lidský koronavirus OC43, lidský 

koronavirus 229E, lidský koronavirus NL63, lidský koronavir 

parapenussis, virus chtipky B (Victoria Lineage), virus 

chřipky B (kmen B I Yamagata / 16/1988), virus pandemické 

chřipky A (HlNl) 2009, virus chřipky A (H3N2), virus ptačí 

chřipky A (H7N9), ptačí chřipka Virus (H5Nl), virus Epstein

Barr, Entcrovirus CA 16, Rhinovirus, Neisseria meningitidis a 

respirační syncytický virus. 

lo ·occus pncumoniac. vim" 
Strcp c · 

Staphylococcus aurcus, 3 Mycoplasma pncumon1nc., IIU> 

spalniččk, adenovirus typum~virus, SARS-CoY. ME~S-CoV_

parainílaenzy 2, metapneu I"dsky koronavirus 229E. h dsky 

lidský koronavinis OC43 .. I koronavirus HKU I V1ťtona 
koronav"iru NL63, Iids~'Y 8 / Yanrngatn / I 6/ l 98S), 

s . B(Iancn ·1cyA 
Uneage), virus chfiPkY A (H INI ) 2009, vin1s ch~_P . 

virus pandemické chfi!'ky A (H7N9), vin1s ptačí chnpky A 

(H3N2), vinis ptačí chnpkY Enterovirus CA 16, Rhinov1rus, 

(H5NI), Virus Epste'.n-Ba;, 

Respirační syncyucký vini · 

. lkovj přesnost ,_, 
Citlivost, spccific1ta a cc pomoci klinických vzor~u, 

V ' k b I hodnocen CR 
Y on produktu Y . erčni soupravu RT-P · 

vezměte s· 'ako referenci kom 
IJ 

RT-PCR Colkovj 

Nosnfvýtlr p0zfti\lof 
Nrr,advnf 

2 170 

PolJdvnf 168 
262 261 

Neealfvnf s 437 264 
CtlkoVV 173 Cclkov, 

CICli\lOSf Sptdfi~nost nfCSDOII 

97,I¼ 992% 98,4-✓'• 

9S¾CI: 9.S¾CI: 9S¾ CI: 

[93.4¼-99.1¼ ] f97,3%-99,9%J [96,7%-99.4%1 

,_, bsahu;icích viry potvrzených 
Obecně lečeno, ze I 00 vzor~u O ' . . . řibližně 
RT-PCR b lo po testováni produktu poz111vmch také p 

97 poziti; lcb vzorků. Ze I 00 vzorků bez ;1ru_ b:ě ~; 

testováni produktu rovněž určeno jako negat1vn1 plihl 

vzorků. 

LIMJT ď tik 
I. Tento produkt se používá pouze pr? aut_otest a iagn~s byt"u 

COVID-19. Konečný výsledek diagnozy by ••~ 

určen pouze jedním vyšettenim, al: měl br b5":_ určen 
profesionálním Jékarem při _hodnoceDI khmckýcb pnzoaků 
a dalšlch výsledků vyšettem. . . 

2. Negativní výsledek naznačuje, že ve vzorku n~m f.ádny 
virus nebo že je virová nálož pod detekční ':11"amcf_ tohoto 

produktu. Nelze zcela vyloučit m~žnost ~trové infekce 

Test rušen{ pacienta. Pokud jste po vystavení VJru phltš brzy na te_st• 

Nebyly pozorovány žádné interference s následujícími můžete také získat negativní výsled~k- ~okud mate 

materiály: Abidol, hydroxid hlini~, azithro~ycin, podezření na virus, opakujte test za někol~ dní. 

bek.lornethason, bilirubin, budesomd, . ce~ax~n, 3. Pozitivní výsledek naznačuje, že virová nálož testovaného 

dexamethason, flunisolid, flutikason, ~em~globm, h1stamm- vzorku je vyšší než detekční limit tohoto pr~duktu. 

h drochlorid, levofloxacin, lopmav_rr, .. mer~pene~, Intenzita barvy testovací linie však oemus_í so~v1set se 

~etometason, mucin, mucin fenylefrin, Riba;mn, Ritonav_u, závažnosti infekce nebo progresí onemocněm pacienta. . 

hydrogenuhličitan sodný, _ chlorid sodny, tobramycm, 4. pfi skladováni a používání přisně dodržujte návod k !'ouž1~ 

- cinolon acetonid zanamivir, a-mterfcron. . produktu. Falešně negativní výsledky mohou byt take 

rá:é rušeni nebylo 'pozorováno u následujfcich matenálň~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ---- --- -- ----- ----- - -
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