Koniec tampónu jemne otáčavým pohybom posúvajte po hornej časti
nosnej dierky až kým dosiahnete nosohltan. Nechajte tampón na mieste
niekoľko sekúnd, potom tampón pomaly otáčajte.

COVID-19 Antigénový rýchlotest

Katalógové číslo: RAPG-CVA-019
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod, aby ste zaistili jeho správne
použitie.

• Ak bavlnená špičky tampónu nebola nasýtená tekutinou z prvého
odberu, je možné ju znovu zaviesť do druhej nosovej dierky, aby sa
odobrali vzorky z druhej strany.

POPIS TESTU
Rýchly antigénový test Biopanda COVID-19 je kvalitatívny
imunochromatografický test s laterálnym prietokom na detekciu antigénov
SARS-CoV-2 vo vzorkách z nazofaryngeálneho (nazálneho) a
orofaryngeálneho (hrdla) výteru. Je určený na použitie ako nástroj na pomoc
pri diagnostike infekcií SARS-CoV-2 v spojení s ďalšími testami. Tento test je
určený na diagnostické použitie in vitro iba vyškoleným zdravotníckym
pracovníkom.

VÝTER Z HRDLA
•

Vložte sterilný tampón do zadných oblastí hltana a mandlí. Tampónom
vytierajte mandľové časti a orofaryng. Nedotýkajte sa tampónom
jazyka, zubov alebo ďasien..

PRINCÍP TESTU
Rýchly antigénny test Biopanda COVID-19 je kvalitatívny imunologický test
s laterálnym prietokom na detekciu antigénov SARS-CoV-2 v ľudských
vzorkách nazofaryngeálnych výterov.
Testovacia kazeta obsahuje rekombinantnú protilátku SARS-CoV-2
konjugovanú s farebnými časticami. Keď sa do jamky na vzorku v kazete
pridá vzorka, akékoľvek antigény SARS-CoV-2 prítomné vo vzorke sa naviažu
na protilátkový konjugát a vytvárajú sfarbené komplexy antigén-protilátka
proti koronavírusu. Táto zmes migruje pozdĺž membrány do testovacej
oblasti. V tejto testovanej oblasti sú protilátky SARS-CoV-2 imobilizované na
membráne. Tieto zachytávajú všetky farebné komplexy, ktoré sa vytvorili,
čo má za následok výskyt farebných línií.
Ak teda vzorka obsahuje antigény SARS-CoV-2, v oblasti testovacej línie sa
objaví farebná čiara. V oblasti kontrolnej čiary by sa mala vždy objaviť
farebná čiara, ktorá naznačuje, že bol pridaný správny objem vzorky na
umožnenie uskutočnenia testu. Upozorňujeme, že prítomnosť kontrolnej
čiary - nezaručuje kvalitu odobratého výteru

KIT OBSAHUJE
•
•
•
•
•
•

20 x testovacia kazeta s vysúšadlom
20 x plastové skúmavky s kvapkátkom
1 x pufor (10 ml)
20 x sterilné odberové tampóny
1 x plastový stojan
1 x príbalový leták

Výter z nosohltanu

Výter z hrdla

Čerstvo odobraté vzorky tampónov by sa mali čo najskôr po odbere otestovať.
Ak nie je možné okamžite spracovať, tampón by sa mal uložiť do suchej,
sterilnej a tesne uzavretej plastovej skúmavky na uskladnenie. Vzorka môže
byť skladovaná pri 2 - 8 ° C až 24 hodín a na dlhodobé skladovanie zmrazená
pri -70 ° C. Vzorka by nemala byť podrobená opakovaným cyklom zmrazovania
a rozmrazovania. Tampón by sa nemal vkladať do transportného média
určeného na molekulárne testovanie.
POSTUP
Pred testovaním nechajte testovaciu kazetu, vzorku a extrakčný pufor
ekvilibrovať na izbovú teplotu (15 - 30 ° C).
✓ Vložte extrakčnú skúmavku do stojanu
✓ Odskrutkujte uzáver fľaše s tlmivým roztokom a do extrakčnej
skúmavky pridajte 7 kvapiek tlmivého roztoku (približne 300 µl)

BALENIE NEOBSAHUJE A POUŽITIE VYŽADUJE
•

časovač

SKALDOVANIE A POUŽÍVANIE

1.

Súpravu skladujte pri teplote 2 - 30 ° C na chladnom a suchom mieste mimo
priameho slnečného žiarenia. NEZAMRAZUJETE. Chladenie nie je potrebné.
Testovacie kazety sú stabilné až do dátumu exspirácie vytlačeného na
fóliovom vrecku, pokiaľ vrecko nebolo otvorené. Neotvárajte fóliové vrecko,
kým nie ste pripravení na vykonanie testu. Nedotýkajte sa jamky pre vzorkou
ani časti kde sa zobrazujú výsledky.

2.
3.

Vložte tampón do extrakčnej skúmavky a bavlnenú špičku ponorte úplne
do tlmivého roztoku. Tampón niekoľkokrát zatočte a pritlačte špičku k
bočnej a spodnej časti extrakčnej skúmavky. Tampón nechajte v
extrakčnej skúmavke jednu minútu.
Vyberte tampón tak, že stlačíte bočné časti tuby, aby ste z hlavy
tampónu vytiahli čo najviac tekutiny.
Na vrch extrakčnej skúmavky nasaďte hrot kvapkadla.

UPOZORNENIA
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Táto súprava je určená iba na diagnostické použitie in vitro a mala by
byť používaná iba vyškolenými zdravotníckymi pracovníkmi.
Všetky vzorky by sa mali považovať za potenciálne infekčné a malo by
sa s nimi manipulovať podľa toho.
Mali by sa nosiť jednorazové rukavice a laboratórny plášť.
Použité testy zlikvidujte bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi
predpismi.
Pred vykonaním testu sa uistite, že je testovacia súprava pri izbovej
teplote (RT 15-30 ° C). Extrémna vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo
ovplyvniť výsledky.
Test uchovávajte vo vnútri fóliového obalu, kým nie je potrebný.
Zaistite, aby sa každý test použil iba raz.
Testy, ktoré dosiahli dátum spotreby, by sa nemali používať.
Činidlá z tejto súpravy používajte iba pri vykonávaní testu

4. Vyberte testovaciu kazetu z uzavretého fóliového vrecka a položte ju
na čistý, rovný povrch. Kazeta by sa mala použiť do jednej hodiny,
najpresnejšie výsledky sa dosiahnu, ak sa test vykoná ihneď po otvorení
fóliového vrecka.
5. Otočte extrakčnú skúmavku a pridajte 3 kvapky extrahovanej vzorky
(približne 75 μl) do jamky na vzorku (S) a potom spustite časovač.

ODBER VZORKY

VÝTER Z NOSA
Sterilný tampón opatrne zasuňte do nosovej dierky (nie smerom nahor),
kým nenarazíte na odpor - dosiahnutie nosohltanu.
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KLINICKÁ CITLIVOSŤ A ŠPECIFIKÁCIA
Antigénový rýchlotest Biopanda COVID-19 bol vyhodnotený so vzorkami z
výterov z nosohltanu získanými od pacientov. Ako referenčná testovacia
metóda sa použila RT-PCR. Vzorky sa považovali za pozitívne, ak RT-PCR
ukázala pozitívny výsledok. Vzorky sa považovali za negatívne, ak RT-PCR
ukázala negatívny výsledok.
Metóda
Antigénový test

Pozit.
Negat.

Total

Počkajte, kým sa objavia farebné čiary. Výsledok interpretujte po 15
minútach. Výsledok neinterpretujte po 20 minútach.

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV
POZITÍVNE: Objavia sa dve zreteľne zafarbené čiary. Jedna farebná čiara by
mala byť v kontrolnej oblasti (C) a ďalšia farebná čiara by mala byť v oblasti
testovacej línie (T).
Poznámka: Intenzita farby v oblasti testovacej línie sa bude líšiť v závislosti
od množstva antigénov SARS-CoV-2 prítomných vo vzorke. Akýkoľvek odtieň
farby v testovacej oblasti by sa mal považovať za pozitívny výsledok.
NEGATÍVNE: V kontrolnej oblasti (C) sa objaví jedna farebná čiara. V oblasti
testovacej čiary (T) sa neobjaví žiadna zjavná farebná čiara.
Neplatné: Kontrolný riadok sa nezobrazuje. Nedostatočný objem vzorky
alebo nesprávne postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania testu.
Skontrolujte postup a test opakujte s novým testom. Ak problém pretrváva,
okamžite prestaňte testovaciu súpravu používať a kontaktujte miestneho
distribútora.

i RT-PCR
Pozit.
Negativ.
71
1
6
220
77
221

Pozitívna zhoda (senzitivita):
Negatívna zhoda (špecificita):
Zhoda:

Total
72
226
298

97.2% (95%CI: 83.8% – 97.1%)
99.6% (95%CI: 97.5% – 99.9%)
97.7% (95%CI: 95.2% – 99.1%)

ANALYTCKÁ ŠPECIFICITA (CROSS-REAKTIVITA)
Antigénový rýchlotest Biopanda COVID-19 bol testovaný s nasledujúcimi
vzorkami vírusových a bakteriálnych mutantov. Pri uvedených
koncentráciách sa nepozorovala žiadna zreteľná čiara v oblasti testovacej
línie.
Description
Recombinant MERS-CoV
Nucleocapsid protein
H1N1 Influenza A
H1N1pdm09 Influenza A
H3N2 Influenza A
Influenza B (Yamagata)
Influenza B (Victoria)
Adenovirus (types 1, 2, 3, 5, 7,
55)
RSV
Human metapneumovirus
Parainfluenza virus
(types 1, 2, 3, 4)
Enterovirus
Rhinovirus

Concentration
50 µg/ml
6

1.0 ×10 PFU/ml
1.0 ×106 PFU/ml
1.0 ×106 PFU/ml
1.0 ×106 PFU/ml
1.0 ×106 PFU/ml
1.0 ×106 PFU/ml
1.0 ×106 PFU/ml
1.0 ×106 PFU/ml
1.0 ×106 PFU/ml
6

1.0 ×10 PFU/ml
1.0 ×106 PFU/ml

Description

Concentration

HCoV 229E

1.0 ×106 PFU/ml

HCoV OC43
HCoV NL63
HCoV HKU1
Legionella pneumophila
Chlamydia pneumoniae
Mycoplasma
pneumoniae
Streptococcus pyrogenes
Haemophilus influenza
Streptococcus
pneumoniae
Candida albicans
Staphylococcus aureus

1.0 ×106 PFU/ml
1.0 ×106 PFU/ml
1.0 ×106 PFU/ml
1.0 ×107 CFU/ml
1.0 ×107 CFU/ml
1.0 ×107 CFU/ml
1.0 ×107 CFU/ml
1.0 ×107 CFU/ml
1.0 ×107 CFU/ml
1.0 ×107 CFU/ml
1.0 ×107 CFU/ml

TEST MOŽNÝCH INTERFERUJÚCICH LÁTOK

INTERNÁ KONTROLA
Súčasťou testu sú interné procedurálne kontroly. Farebná čiara v kontrolnej
oblasti (C) je vnútorná procedurálna kontrola. Potvrdzuje dostatočný objem
vzorky a správnu procedurálnu techniku. Jasným pozadím je vnútorná
negatívna procesná kontrola. Ak test funguje správne, pozadie v oblasti
výsledkov by malo byť biele až svetloružové a nemalo by brániť schopnosti
odčítať výsledky testu.
Odporúča sa tiež testovať pomocou externých pozitívnych a negatívnych
kontrol kvality, aby sa zabezpečilo dodržiavanie správneho postupu testu a
overenie účinnosti testu.

LIMITÁCIA TESTU
1. Rýchly antigénny test Biopanda COVID-19 je určený iba na diagnostické
použitie in vitro na detekciu antigénu SARS-CoV-2 vo vzorkách ľudských
nazofaryngeálnych alebo orofaryngeálnych výterov.
2. Tento test indikuje iba prítomnosť antigénu SARS-CoV-2 vo vzorke.
Týmto kvalitatívnym testom nie je možné určiť kvantitatívnu hodnotu ani
rýchlosť zmeny koncentrácie antigénu SARS-CoV-2.
3. Negatívny výsledok nevylučuje možnosť infekcie. Vírusová záťaž u
pacienta môže byť v čase testovania alebo v prípade získania nekvalitnej
vzorky príliš nízka.
4. Definitívna diagnóza by nemala byť založená iba na výsledkoch z tohto
testu. Výsledky musia byť zvážené spolu s ďalšími klinickými informáciami,
ako sú história expozície pacienta, príznaky a ďalšie výsledky testov, ktoré
má lekár k dispozícii.
5. Ak je výsledok testu negatívny a klinické príznaky pretrvávajú, odporúča
sa pacienta znova otestovať o niekoľko dní neskôr alebo vykonať test
molekulárnou diagnostikou, aby sa vylúčila infekcia u týchto osôb.
6. Tento test neposkytuje žiadne informácie o infekčnosti jednotlivca.

CHARAKTERISTIKA TESTU
ANALYTICKÁ SENZITIVITA (LIMIT DETEKCIE)
Antigénový Biopanda COVID-19 sa testoval s použitím rekombinantného
antigénu SARS-CoV-2 a tepelne inaktivovaného kultivovaného vírusu SARSCoV-2 obohateného o častice z nosohltanu. Limit detekcie je 100 pg / ml
antigénu SARS-CoV-2 a vírusový titer 5 × 102,53 TCID50 / ml.

Popis
Benzocaine
Dexamethasone
Fluticasone propionate
Histamine dihydrochloride
Menthol
Mucin
Mupirocin
Oseltamivir phosphate

Konc.
5 mg/ml
5 mg/ml
5%
10 mg/ml
10 mg/ml
2%
10 mg/ml
10 mg/ml

Popis
Oxymetazoline
Phenylephrine
Ribavirin
Saline nasal spray
Tobramycin
Triamcinolone
Whole Blood
Zanamivir

Konc.
15 %
15 %
5 mg/ml
15 %
5 µg/ml
10 mg/ml
4%
5 mg/ml

POUŽÍTÉ SYMBOLY
Na obale a štítku sú použité nasledujúce symboly. Sú tu predstavené spolu
s ich významom.
Manufacturer

Expiration date

Do not re-use test

in vitro diagnostic
medical device

Consult instructions
for use

Batch code

Storage
temperature

No. of tests in kit

Ďakujeme, že ste si zakúpili súpravu na rýchle stanovenie antigénov COVID-19 od
spoločnosti Biopanda. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod, aby ste zaistili
správne použitie.

Biopanda Reagents Ltd.
Unit 14 Carrowreagh Business Park
Carrowreagh Road
Belfast, BT16 1QQ
United Kingdom
Tel: +44 (0) 28 95438774
E-mail: info@biopanda.co.uk
Website: www.biopanda.co.uk
Dovozca
Aloquence s.r.o.
Martina Benku 6
952 01, Vráble
www.aloquence.eu
info@aloquence.eu
+421 910 296 233

Distribútor
JARES spol.s r.o..
Americká 2
831 02 Bratislava
jares@jares.sk
www.jares.sk
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