
        COVID-19 Antigen rychlý test  

       (výtěr z nosohltanu) 

      Návod k použití 
REF INCP-ACO502 Česky 

COVID-19 Antigen rychlý test je rychlý imunochromatografický test pro kvalitativní detekci antigenů 

SARS-CoV-2 přítomných v lidském nosohltanu. 

Pro profesionální diagnostické použití in vitro.  

URČENÝ ÚČEL POUŽITÍ 

COVID-19 Antigen rychlý test (výtěr z nosohltanu) je rychlý imunochromatografický test      

pro kvalitativní detekci antigenů SARS-CoV-2 ve vzorcích výtěrů z nosohltanu od jedinců 

s podezřením na infekci SARS-CoV-2 v souvislosti s klinickým obrazem a výsledky dalších 

laboratorních testů. 

Výsledkem je detekce antigenů SARS-CoV-2. Antigen je obecně detekovatelný ve vzorcích z horních 

cest dýchacích během akutní fáze infekce. Pozitivní výsledky naznačují přítomnost virových antigenů, 

ale ke stanovení stavu infekce je nutné klinické zhodnocení anamnézy pacienta a dalších 

diagnostických informací. Pozitivní výsledky nevylučují bakteriální infekci ani souběžnou infekci 

jinými viry. Detekované antigeny nemusí být jednoznačnou příčinou nemoci. 

Negativní výsledky nevylučují infekci SARS-CoV-2 a neměly by být používány jako jediný základ 

pro léčbu nebo rozhodnutí o léčbě pacienta. Negativní výsledky by měly být považovány za 

předběžné a měly by být potvrzeny molekulárním testem, pokud je to pro léčbu pacienta nezbytné. 

Negativní výsledky by měly být brány v úvahu v souvislosti s nedávnou expozicí pacienta, jeho 

anamnézou    a přítomností klinických příznaků a symptomů shodných s COVID-19. 

COVID-19 Antigen rychlý test je určen k použití vyškoleným personálem klinické laboratoře. 

SOUHRN  

Nové koronaviry patří do rodu β. COVID-19 je akutní infekční onemocnění dýchacích cest. Lidé 

jsou k němu obecně náchylní. V současné době jsou pacienti infikovaní novým koronavirem hlavním 

zdrojem infekce; zdrojem infekce mohou být také asymptomatičtí infikovaní lidé. Podle současného 

epidemiologického výzkumu je inkubační doba 1 až 14 dní, většinou 3 až 7 dní. Mezi hlavní projevy 

patří horečka, únava a suchý kašel. Nosní kongesce, rýma, bolest v krku, myalgie a průjem 

se vyskytují u malého počtu pacientů. 

PRINCIP  

COVID-19 Antigen rychlý test (výtěr z nosohltanu) je kvalitativní membránový imunotest určený 

k detekci antigenů SARS-CoV-2 v lidském vzorku výtěru z nosohltanu. Protilátka SARS-CoV-2 

je nanesena v oblasti testovací zóny. V průběhu testu reaguje vzorek s částicemi protilátky 

SARS-CoV-2 nanesenými v testu. Směs dále migruje kapilárním vzlínáním po membráně nahoru 

a reaguje s protilátkou SARS-CoV-2 v oblasti testovací zóny.  

Pokud vzorek obsahuje antigeny SARS-CoV-2, v testovací linii se jako výsledek objeví barevný 

proužek. Pokud vzorek neobsahuje antigeny SARS-CoV-2, v testovací linii se proužek neobjeví, 

což značí negativní výsledek. Jako kontrola funkčnosti celého testu se vždy musí objevit barevný 

proužek v kontrolní zóně testu, který potvrzuje, že byl přidaný správný objem vzorku a proběhlo 

vzlínání membránou. 

REAGENCIE  

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

jako detekční činidlo. 

VAROVÁNÍ 

1. Před provedením testu musí být přečten celý návod k použití. Nedodržení pokynů v návodu může 

vést k nepřesným výsledkům testu.  

2. Pouze pro profesionální použití pro diagnostiku in vitro. Nepoužívejte po expirační době. 

3. Nejezte, nepijte a nekuřte v prostoru, kde se pracuje se vzorky nebo se soupravou. 

4. Nepoužívejte test, pokud je jeho obal poškozený. 

5. Se všemi vzorky pracujte, jako kdyby obsahovaly infekční agens. Dodržujte zavedená preventivní 

opatření proti mikrobiologickým rizikům při odběru, manipulaci, skladování a likvidaci vzorků 

pacientů a použitého obsahu soupravy. 

6. Při testování vzorků mějte na sobě oblečený ochranný oděv jako je laboratorní plášť, jednorázové 

rukavice a ochrana očí. 

7. Po práci se soupravou a vzorky si důkladně umyjte ruce.  

8. Ujistěte se, že pro testování používáte správný objem vzorku. Příliš mnoho či málo vzorku může 

vést k rozdílům ve výsledcích. 

9. Virová transportní média (VTM) mohou ovlivnit výsledek testu; extrahované vzorky pro testy 

PCR nelze pro tento test použít. 

10.Použité testy likvidujte v souladu s místními předpisy. 

11.Vlhkost a teplota může nepříznivě ovlivnit výsledky. 

SKLADOVÁNÍ A STABILITA 

Uchovávejte zabalené v uzavřeném obalu při pokojové teplotě nebo v chladničce (2-30°C). Test 

je stabilní do data expirace, které je uvedeno na uzavřeném obalu. Test musí zůstat v uzavřeném 

obalu až do jeho použití. NEZMRAZUJTE. Nepoužívejte po datu expirace. 

ODBĚR, TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ VZORKU 

Odběr vzorku 

1. Vložte sterilní výtěrový tampón do nosní dírky pacienta až k povrchu zadního nosohltanu. 

2. Setřete povrch zadního nosohltanu. 

3. Vyjměte sterilní výtěrový tampón z nosní dutiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport a skladování vzorků 

Vzorek by měl být testován co nejdříve po jeho odběru.  

Pokud nejsou výtěry zpracovány okamžitě, je důrazně doporučeno umístit výtěrový tampón 

se vzorkem do suché, sterilní a těsně uzavřené plastové zkumavky pro skladování. Vzorek 

ve výtěrovém tampónu je v suchu a za sterilních podmínek stabilní až 8 hodin při pokojové teplotě 

a 24 hodin při 2-8°C. 

PŘÍPRAVA VZORKU 

K přípravě vzorku z výtěru použijte pouze extrakční pufr a odběrovou zkumavku, která je součástí soupravy. 

Podrobné informace o extrakci vzorku najdete na Kartě s instrukcemi. 

1. Vložte tampón se vzorkem do extrakční zkumavky s extrakčním pufrem (cca 350 µl). Vložte 

tampón se vzorkem do extrakční zkumavky. Otáčejte tampónem po dobu přibližně 10 sekund a 

současně mačkejte tampón proti vnitřní stěně zkumavky, aby došlo k uvolnění antigenů z tampónu.  

2. Vyjměte tampón a současně tampón mačkejte proti vnitřku extrakční zkumavky, aby se z tampónu 

vytlačilo co nejvíce tekutiny. Tampón zlikvidujte v souladu s protokolem o likvidaci biologicky 

nebezpečného odpadu.  

*Poznámka: Skladovaný vzorek po extrakci je stabilní po dobu 2 hodin při pokojové teplotě nebo 

24 hodin při 2-8°C.  

MATERIÁL  

Dodávaný materiál 

• Testovací kazety • Návod k použití    • Sterilní výtěrové tampóny 

•Extrakční pufr  • Extrakční zkumavky a špičky (volitelné) •Stojánek  

•Karta s instrukcemi 

Materiál požadovaný, ale nedodávaný 

• Stopky        

NÁVOD K POUŽITÍ 

Před testováním vytemperujte kazetu, extrahovaný vzorek a/nebo kontroly na pokojovou 

teplotu (15-30°C). 

1. Vyjměte testovací kazetu z uzavřeného obalu a použijte do jedné hodiny. Nejlepší výsledky 

se získají, pokud se test provede ihned po otevření obalu. 

2. Otočte odběrovou zkumavku a přidejte 3 kapky extrahovaného vzorku (přibližně 100 μl) do 

jamky pro vzorek (S) a spusťte stopky. 

3. Počkejte, až se objeví barevný proužek (proužky). Po 15 minutách přečtěte výsledek. 

Po 20.  minutě již výsledek neinterpretujte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ  

(Viz obrázek výše) 

POZITIVNÍ: * Objeví se dva zřetelné barevné proužky. Jeden barevný proužek by měl být 

v kontrolní zóně (C) a další barevný proužek by měl být v testovací zóně (T). Pozitivní výsledek 

v testovací zóně indikuje detekci antigenů COVID-19 ve vzorku. 

*Poznámka: Intenzita barvy proužku v testovací zóně (T) se bude lišit v závislosti na množství 

antigenu COVID-19 ve vzorku. Jakýkoli odstín barvy v testovací zóně (T) je třeba vyhodnotit jako 

pozitivní. 

NEGATIVNÍ: Jeden barevný proužek se objeví v kontrolní zóně (C). Žádný viditelný proužek 

se neobjeví v testovací zóně (T). 

NEPLATNÝ: V kontrolní zóně (C) se neobjeví žádný proužek. Pravděpodobným důvodem 

je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávná pracovní technika. Zkontrolujte pracovní postup 

a vyšetření opakujte s novým testem. Pokud problémy přetrvávají, okamžitě přestaňte testovací kit 

používat a kontaktujte Vašeho dodavatele. 

KONTROLA KVALITY  

Interní kontrola kvality 

Procesní interní kontrola je součástí testu. Barevný proužek, který se objeví v kontrolní zóně 

testu (C), je interní pozitivní procesní kontrolou. Toto potvrzuje dostatečné množství vzorku i 

správnou techniku provedení. Čisté pozadí testu je vnitřní negativní procesní kontrolou. 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. Nicméně je doporučeno v rámci 

správné laboratorní praxe tyto kontroly používat.1 

OMEZENÍ 

1. Při testování osob s podezřením na přítomnost antigenů SARS-CoV-2 / chřipky A / chřipky B ve 

vzorku z lidského nosohltanu je nezbytné pečlivě dodržovat postup a interpretaci výsledku testu.  

2. Provedení COVID-19 Antigen rychlého testu (výtěr z nosohltanu) bylo hodnoceno pouze pomocí 

postupů uvedených v této příbalové informaci. Úpravy těchto postupů mohou změnit účinnost 

testu. Virová transportní média (VTM) mohou ovlivnit výsledek testu; extrahované vzorky 

pro testy PCR nelze pro testování použít.  

3. COVID-19 Antigen rychlý test (výtěr z nosohltanu) je určen pouze pro diagnostiku in vitro. 

Tento test by měl být použit k detekci antigenu SARS-CoV-2 v lidských vzorcích z nosohltanu 

jako pomoc při diagnostice pacientů s podezřením na infekci SARS-CoV-2 ve spojení s klinickým 

projevem a výsledky dalších laboratorních testů. Tímto kvalitativním testem nelze určit 

kvantitativní hodnotu ani rychlost nárůstu koncentrace antigenu SARS-CoV-2.  

4. COVID-19 Antigen rychlý test (výtěr z nosohltanu) pouze identifikuje přítomnost antigenu 

SARS-CoV-2 ve vzorku a neměl by být používán jako jediné kritérium pro diagnostiku infekce 

SARS-CoV-2. 

5. Získané výsledky testu by měly být posouzeny spolu s ostatními klinickými nálezy z dalších 

laboratorních testů a hodnocení. 

6. Pokud je výsledek testu negativní nebo bez reakce a klinické symptomy přetrvávají, doporučuje 

se o několik dní později opakovat odběr vzorku pacienta a provést test znovu nebo testovat 

za použití molekulárních diagnostických metod, aby se u těchto jedinců infekce vyloučila. 

7. Test ukáže negativní výsledky za následujících podmínek: titr antigenů nového koronaviru 

ve vzorku je nižší než minimální detekční limit testu. 

8. Negativní výsledky nevylučují infekci SARS-CoV-2, zejména u osob, které byly v kontaktu 

s virem. Pro vyloučení infekce u těchto jedinců by mělo být zváženo následné testování 

molekulární diagnostikou. 

9. Přebytek krve nebo hlenu ve vzorku výtěru může ovlivnit provedení testu a může vést k falešně 

pozitivnímu výsledku. 

10.Přesnost testu závisí na kvalitě provedeného výtěru. Falešně negativní výsledky mohou být 

důsledkem nesprávného odběru nebo skladování vzorku. 

11.Pozitivní výsledky COVID-19 mohou být způsobeny infekcí jinými kmeny koronaviru 

než SARS-CoV-2 nebo jinými interferenčními faktory. 

OČEKÁVANÉ HODNOTY 

COVID-19 Antigen rychlý test (výtěr z nosu) byl srovnáván s nejvíce používaným komerčním 

testem RT-PCR. Korelace mezi těmito dvěma systémy není menší než 98%. 

CHARAKTERISTIKY VÝKONU 

Citlivost, specificita a přesnost 

COVID-19 Antigen rychlý test byl hodnocen na základě testování vzorků získaných od pacientů. 

Jako referenční metoda pro COVID-19 Antigen rychlý test (výtěr z nosohltanu) je použita metoda 



RT-PCR. Vzorky byly považovány za pozitivní, pokud RT-PCR ukázala pozitivní výsledek. Vzorky 

byly považovány za negativní, pokud RT-PCR ukázala negativní výsledek. 

Vzorek výtěru z nosohltanu 

COVID-19 Antigen rychlý test 
RT-PCR 

Celkem 
Pozitivní Negativní 

COVID-19 

Antigen 

Pozitivní 42 1 43 

Negativní 1 101 102 

Celkem 43 102 145 

Relativní citlivost 97,7% (95%CI*: 87,7%~99,9%) 

Relativní specificita 99,0% (95%CI*: 94,7%~99,9%) 

Přesnost 98,6% (95%CI*: 95,1%~99,8%) 

*Interval spolehlivosti 

Testování specificity s různými virovými kmeny 

COVID-19 Antigen rychlý test byl testován s následujícími virovými kmeny. Při daných 

koncentracích nebyl pozorován žádný patrný proužek v ani jedné z testovacích linií: 

Druh Testovaná úroveň 

Adenovirus typu 3 3,16 x 104 TCID50/ml 

Adenovirus typu 7 1,58 x 105 TCID50/ml 

Lidský koronavirus OC43 2,45 x 106 LD50/ml 

Chřipka A H1N1 3,16 x 105 TCID50/ml 

Chřipka A H3N2 1 x 105 TCID50/ml 

Chřipka B 3,16 x 106 TCID50/ml 

Lidský rhinovirus 2 2,81 x 104 TCID50/ml 

Lidský rhinovirus 14 1,58 x 106 TCID50/ml 

Lidský rhinovirus 16 8,89 x 106 TCID50/ml 

Spalničky 1,58 x 104 TCID50/ml 

Příušnice 1,58 x 104 TCID50/ml 

Virus parainfluenzy 2 1,58 x 107 TCID50/ml 

Virus parainfluenzy 3 1,58 x 108 TCID50/ml 

Respirační syncytiální virus 8,89 x 104 TCID50/ml 

TCID50 = Infekční dávka pro tkáňové kultury je takové naředění viru, při kterém lze očekávat, 

že se v testovaných podmínkách infikuje virem 50% naočkovaných kultivačních nádob. 

LD50 = Smrtelná dávka je takové naředění viru, při kterém lze očekávat, že v testovaných 

podmínkách dojde k úmrtí 50% naočkovaných kojených myší. 

Přesnost 

Intra-Assay a Inter-Assay 

Přesnost v rámci cyklu a mezi cykly byla stanovena pomocí tří vzorků standardních kontrol 

COVID-19. Tři různé šarže COVID-19 Antigen rychlého testu (výtěr z nosohltanu) byly testovány 

s použitím vzorku negativního antigenu SARS-COV-2 slabě pozitivního antigenu a silně pozitivního 

antigenu SARS-COV-2. Deset replikátů z každé úrovně bylo testováno každý den po dobu 3 po sobě 

jdoucích dnů. Vzorky byly správně identifikovány >99% času. 

Zkřížená reaktivita 

Následující organismy byly testovány v koncentraci 1,0x108 org/ml a všechny byly shledány 

negativními při testování pomocí COVID-19 Antigen rychlého testu (výtěr z nosohltanu). 

Arcanobacterium Pseudomonas aeruginosa 

Candida albicans Staphylococcus aureus subspaureus 

Corynebacterium Staphylococcus epidermidis 

Escherichia coli Streptococcus pneumoniae 

Moraxella catarrhalis Streptococcus pygenes 

Neisseria lactamica Streptococcus salivarius 

Nesseria subllava Streptococcus sp group F 
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Sterilní výtěrové tampóny: 
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