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POU!ITÍ
Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního zlata) je imunochromatogra#ck$ test na pevné fázi pro rychlou, kvalitativní 
detekci antigenu nového koronaviru 2019 v lidské nosní dutin". Tento test poskytuje pouze p%edb"&n$ v$sledek pro 
sebetestování. Proto ka&d$ pozitivní v$sledek detekovan$ testovací sadou COVID-19 (metoda koloidního zlata) musí b$t 
potvrzen alternativními testovacími metodami a klinick$mi nálezy.
BALENÍ
1 test/krabice
20 test'/krabice
ÚVOD
Nové koronaviry pat%í do rodu (. COVID-19 je akutní respira!ní infek!ní onemocn"ní. Lidé jsou obecn" náchylní. V 
sou!asnosti jsou hlavním zdrojem infekce pacienti in#kovaní nov$m koronavirem; asymptomaticky in#kovaní lidé mohou 
b$t také zdrojem infekce. Inkuba!ní doba je podle aktuálního epidemiologického )et%ení 1 a& 14 dní, v"t)inou 3 a& 7 dní. 
Mezi hlavní projevy pat%í hore!ka, únava a such$ ka)el. V n"kolika p%ípadech se vyskytuje ucpan$ nos, r$ma, bolest v krku, 
bolest svalstva a pr'jem.
PRINCIP TESTU
Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního zlata) je imunochromatogra#ck$ test na bázi koloidního zlata. Detekuje 
nukleokapsidov$ protein na povrchu COVID-19.
Test vyu&ívá protilátku COVID-19 (SARS-CoV-2) (testovací linie T) a kozí proti-my)í protilátku IgG (kontrolní linie 
C) imobilizované na nitrocelulózovém prou&ku. Vínov" zbarven$ konjugátov$ pol)tá%ek obsahuje koloidní zlato 
konjugované s jinou protilátkou COVID-19 (SARS-CoV-2) konjugovanou s konjugáty koloidního zlata a my)ího IgG-zlata. 
Kdy& se do jamky na vzorek p%idá zpracovan$ pufr obsahující vzorek, COVID-19 (SARS-CoV-2) se spojí s konjugátem 
protilátky COVID-19 a vytvo%í komplex antigen-protilátka. Tento komplex migruje p%es nitrocelulosovou membránu 
kapilárním p'sobením. Kdy& se komplex setká s linií protilátky COVID-19 testovací linie T, komplex se zachytí a vytvo%í 
vínov$ pruh, kter$ potvrzuje reaktivní v$sledek testu. Absence barevného pruhu v testovací oblasti indikuje nereaktivní 
v$sledek testu.
Test obsahuje vnit%ní kontrolu (prou&ek C), kter$ by m"l vykazovat vínov" zbarven$ prou&ek konjugátu imunokomplex 
kozí anti-my)í protilátky IgG/my)í IgG-zlata bez ohledu na v$voj barvy na kterémkoli z testovacích prou&k'. V opa!ném 
p%ípad" je v$sledek testu neplatn$ a vzorek musí b$t znovu testován na jiné testovací kazet".
SLO!ENÍ
Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního zlata) obsahuje p%edev)ím následující slo&ky:
protilátka nukleokapsidového protein COVID-19
Kozí anti-my)í IgG
Kyselina chloroaurová
Nitrocelulózová membrána
OBSAH
Uzav%ené sá!ky, z nich& ka&d$ obsahuje testovací kazetu a vysou)edlo
Bavln"né tamponové ty!inky pro odb"r vzork' (pouze z nosní dutiny)
Extrak!ní pufr 
Zkumavka pro extrakci antigenu
Papírová pracovní podlo&ka (mal$ testovací box lze pou&ít jako pracovní podlo&ka)
Návod k pou&ití
MATERIÁLY POT"EBNÉ, ALE NEDODÁVANÉ
*asomíra
SKLADOVÁNÍ
Soupravu lze skladovat p%i 4°C - 30°C . Testovací kazeta je stabilní do data expirace vyti)t"ného na zataveném obalu. 
Testovací kazeta musí z'stat v uzav%eném sá!ku a& do pou&ití.
Chra+te p%ed mrazem.
Nepou&ívejte po uplynutí doby pou&itelnosti.
VAROVÁNÍ A BEZPE#NOSTNÍ OPAT"ENÍ
1. Pro neprofesionální samotestovací pou&ití. Nepou&ívejte po uplynutí doby pou&itelnosti.
2. P%ed provedením testu si p%e!t"te cel$ p%íbalov$ leták. Nerespektování p%íbalového letáku vede k nep%esn$m 
v$sledk'm testu.
3. Nepou&ívejte test, pokud jsou zkumavka nebo sá!ek po)kozeny nebo zlomeny.
4. Test je pouze na jedno pou&ití. Za &ádn$ch okolností nepou&ívejte opakovan".
5. Vlhkost a teplota mohou nep%ízniv" ovlivnit v$sledky.
ODB$R VZORKU
1. Testování sadou COVID-19 (Metoda koloidního zlata) lze provést pomocí odb"ru vzork' z nosní dutiny.
2. Testování by m"lo b$t provedeno ihned po odb"ru vzorku.
3. P%ed testováním uve,te vzorky na pokojovou teplotu.
POSTUP TESTU
P%ed testováním nechte testovací kazetu, tampon na odb"r vzorku a extrak!ní pufr vyrovnat se na pokojovou teplotu (15-
25 °C). P%ed testem si prosím umyjte a vydezin#kujte ruce.
1. Vyjm"te testovací kazetu z uzav%eného fóliového sá!ku a pou&ijte ji co nejd%íve. Nejlep)ích v$sledk' bude dosa&eno, 
pokud bude test proveden do jedné hodiny.
2. Umíst"te testovací za%ízení na !ist$ a rovn$ povrch.
Proces:
1. Odstra+te sekrety z povrchu p%ední !ásti nosní dutiny, hlavu dr&te mírn" zaklon"nou a jemn" a pomalu zasu+te 
tampon do nosní dutiny (asi 2-4 cm), 5x jemn" oto!te a jemn$m otá!ením tampon vyjm"te.

2. Umíst"te zkumavku na pracovní st'l do svislé polohy. Lahvi!ku s extrak!ním pufrem umít"te svisle and zkumavku, 
zmá!kn"te lahvi!ku, aby pufr voln" kapal do extrak!ní zkumavky, ani& by se dot$kal okraje zkumavky, a p%idejte 6 kapek 
(asi 200 ul) do extrak!ní zkumavky.
3. Vlo&te odebran$ vzorek na tamponové ty!ince do extrak!ní zkumavky s p%edem p%idan$m pufrem pro extrakci 
antigenu a oto!te ty!inkou asi 10krát, p%itom p%itla!te hlavu tamponu ke st"n" zkumavky, aby se uvolnil antigen ve st"ru, 
poté nechte asi 1 minutu stát.
4. Tampón vyjm"te a p%itom ma!kejte hrot tamponu, aby se z tamponu dostalo co nejvíce tekutiny.
5. Zkumavku pevn" uzav%ete kapátkem a nechte asi 1 minutu stát.
6. Otev%ete sá!ek z hliníkové fólie a vyjm"te testovací kazetu, p%idejte 3 kapky sm"si ze zkumavky (asi 100 -l) do jamky 
pro vzorek na testovací kazet" (nebo pomocí pipety p%idejte 100 -l) a spus.te !asomíru.
7. Po!kejte, a& se objeví barevná !ára. V$sledek by m"l b$t ode!ten za 15 minut. Neode!ítejte v$sledek po 20 minutách.

INTERPRETACE V%SLEDK&
NEGATIVNÍ:
Pokud je p%ítomen pouze pruh C, nep%ítomnost jakékoli vínové barvy v pruhu T znamená, &e ve vzorku nebyl detekován 
&ádn$ antigen COVID-19 (SARS-CoV-2). V$sledek je negativní.
Pokud je v$sledek testu negativní:
I nadále dodr&ujte v)echna platná na%ízení t$kající se kontaktu s ostatními a ochranná opat%ení.
I kdy& je test negativní, m'&e b$t p%ítomna infekce.
V p%ípad" podez%ení opakujte test po 1 - 2 dnech, proto&e koronavirus nelze p%esn" detekovat ve v)ech fázích infekce.
PPOZITIVNÍ NA COVID-19:
Pokud je p%ítomen prou&ek C a T, test indikuje p%ítomnost antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) ve vzorku. V$sledek je 
pozitivní na COVID-19.
Na základ" v$sledku existuje podez%ení na infekci COVID-19.
Okam&it" kontaktujte léka%e nebo místní zdravotní za%ízení.
Dodr&ujte pokyny hygieny pro samoizolaci.
Nechte si provést potvrzující test PCR.
NEPLATN/:
Kontrolní !ára se nezobrazuje. Nedostate!n$ objem vzorku nebo nesprávné procedurální techniky jsou 
nejpravd"podobn"j)ími d'vody selhání kontrolní linky. Zkontrolujte postup a opakujte test s novou testovací kazetou. 
Pokud problém p%etrvává, okam&it" p%esta+te testovací sadu pou&ívat a kontaktujte místního distributora.
V p%ípad" neplatného v$sledku testu:
P%edb"&né varování z d'vodu nesprávnému provedení testu.
Zopakujte test.
Pokud jsou v$sledky test' stále neplatné, kontaktujte léka%e nebo testovací centrum COVID-19.
OMEZENÍ
1.  Kdykoli je to mo&né, pou&ívejte !erstvé vzorky.
2.  Optimální provedení testu vy&aduje p%ísné dodr&ování testovacího postupu popsaného v tomto letáku. Odchylky 
mohou vést k odchyln$m v$sledk'm.
3.  Negativní v$sledek u jednotlivého subjektu indikuje nep%ítomnost detekovatelného antigenu COVID-19 (SARS-
CoV-2). Negativní v$sledek testu v)ak nevylu!uje mo&nost infekce COVID-19.
4.  Negativní v$sledek m'&e nastat, pokud je mno&ství antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) p%ítomného ve vzorku pod 
detek!ními limity testu nebo pokud selhal odb"r COVID-19 (SARS-COV-2 ) antigenu v nosní dutin" pacienta.
5. Testovací sada poskytuje p%edb"&né sebehodnocení. Diagnózu by m"l stanovit léka% a& po vyhodnocení v)ech 
klinick$ch a laboratorních nález'.
6.  Pou&ívejte pouze pro diagnostiku in vitro, testovací sadu nelze pou&ít opakovan".
7.  Extrak!ní pufr se pou&ívá k extrakci vzork' a lidé ani zví%ata jej nesmí pou&ívat intern" ani extern". Polknutí zp'sobí 
vá&nou újmu. Pokud k n"mu dojde, okam&it" vyhledejte léka%skou pomoc. Pufr drá&dí o!i a poko&ku, pokud dojde k 
náhodnému pot%ísn"ní o!í, okam&it" je vypláchn"te vodou. V p%ípad" pot%eby se pora,te s léka%em a b"hem procedury 
v"trejte.
8. Tento produkt byl testován studijní skupinou ve věku 18-60 let. Pou&ití star)ími nebo mlad)ími osobami se 
doporu!uje pod dohledem dosp"lé osoby.



CHARAKTERISTIKY
1.Klinická citlivost, ú!innost a p%esnost
V$sledky testu COVID-19 testovací sada (Metoda koloidního zlata) byly porovnány s v$sledky test' RT-PCR na SARS-CoV-2 
ve vzorcích nosních v$t"r'. V této studii bylo testováno celkem 499 vzork' z nosní dutiny. Klinické vzorky COVID-19 
obsahují vzorky od jedinc' s p%íznaky do 7 dn'. V$sledky pochází ze srovnání 350 negativních vzork' a 149 pozitivních 
vzork'. Vypo!ítaná citlivost a ú!innost byly v této studii platné.
Tabulka 1 Testovací sada COVID-19 vs. PCR

Limity detekce (LOD)
Studie LOD ur!ují nejni&)í detekovatelnou koncentraci SARS-CoV-2, p%i které p%ibli&n" 95 % v)ech (skute!n" pozitivních) 
replikuje pozitivní test. Tepeln" inaktivovan$ virus SARS-CoV-2 se zásobní koncentrací 7,8 x 107 TCID50/ml byl p%idán 
do negativního vzorku a sériov" z%ed"n. Ka&dé %ed"ní bylo provedeno v triplikátech na testovací sad" COVID-19. Limit 
detekce testovací sady COVID-19 je 9,75 x 102 TCID50/ml (tabulka 2).
Tabulka 2: V$sledky studie limitu detekce (LOD).

2. Hákov$ efekt p%i vysoké koncentraci markeru
P%i testování a& do koncentrace 7,8 x 107 TCID50/ml teplem inaktivovaného viru SARS-CoV-2 nebyl pozorován &ádn$ efekt 
háku p%i vysoké koncentraci markeru.
3. K%í&ová reaktivita
Byla studována zk%í&ená reaktivita s následujícími patogeny. Vzorky pozitivní na následující patogeny byly p%i testování 
pomocí testovací sady COVID-19 negativní.
Tabulka 3 V$sledky studie k%í&ové reaktivity

4. Ru)ivé látky
Následující látky p%irozen" p%ítomné v d$chacích cestách nebo látky, které mohou b$t um"le zavedeny do nosohltanu, 
byly hodnoceny testovací sadou COVID-19 v ní&e uveden$ch koncentracích a nebylo zji)t"no, &e ovliv+ují provedení testu.
Tabulka 4: V$sledky studie interferujících látek

5.Mikrobiální interference
Vyhodnocení, zda potenciální mikroorganismy v klinick$ch vzorcích interferují s detekcí testovací sady COVID-19 tak, aby 
produkovaly fale)n" negativní v$sledky. Ka&d$ patogenní mikroorganismus byl testován trojmo v p%ítomnosti teplem 
inaktivovaného viru SARS-Cov-2 (9,75x102 TCID50/ml). Nebyla pozorována &ádná k%í&ová reaktivita nebo interference s 
mikroorganismy uveden$mi v tabulce ní&e.
Tabulka 5: V$sledky studie mikrobiální interference
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Metoda
V$sledky PCR

Celkem
Pozitivní Negativní

testovací sada 
COVID-19 

Pozitivní 146 1 147

Negativní 3 349 352

Celkem 149 350 499

Citlivost 97,99% 95% spolehlivost 94,25% - 99,31% 

Ú!innost 99,71% 95% spolehlivost 98,40% - 99,95% 

P%esnost 99,20% 95% spolehlivost 97,96% - 99,69%

Koncentrace Koncentrace Koncentrace

9,75 x 102 TCI50/mL 20/20 100%

autorizovan$ 
zástupce

uchovávejte mezi 
4°C a 30°C

pouze pro 
diagnostiku in vitro pou&ijte návod

nepou&ívejte 
opakovan" !íslo )ar&e  nepou&ívejte, pokud 

je po)kozen$ obal  pou&ijte do

Patogen Koncentrace

Human Coronavirus 229E 1 x 105 PFU/mL

Human Coronavirus OC43 1 x 105 PFU/mL

Human Coronavirus HKU1 1 x 105 PFU/mL

Human Coronavirus NL63 1 x 106 PFU/mL

Adenovirus (typ 5) 1.8 x 105 PFU/mL

Adenovirus (typ 7) 3.2 x 105 TCID50/mL

Adenovirus (typ 18) 1.6 x 105 TCID50/mL

Human metapneumovirus (hMPV) 1.5 x 106 PFU/mL

Parain0uenza virus (typ 1) 1.8 x 105 TCID50/mL

In0uenza A H1N1 virus 2.1 x 105 TCID50/mL

In0uenza A H3N2 virus 1.8 x 105 TCID50/mL

Substance Koncentrace   

Hemoglobin 2mg/mL

Mucin 2mg/mL

HAMA 5mg/mL

Biotin 10mg/mL

Mucus 500-g/mL

Gentamicin 3-g/mL

Sodium Cromolyn 120-g/mL

Oxymetazoline Hydrochloride 0-g/mL

Phenylephrine Hydrochloride 200-g/mL

N-Acetyl Paraaminophenol 200-g/mL

Aspirin 30-g/mL

Patogen Koncentrace   

Human Coronavirus 229E 1 x 105 PFU /mL

Human Coronavirus OC43 1 x 105 PFU /mL

Human Coronavirus HKU1 1 x 105 PFU /mL

Human Coronavirus NL63 1 x 106 PFU /mL

Adenovirus (typ 5) 1.8 x 105 PFU /mL

Adenovirus (typ 7) 3.2 x 105 TCID50 /mL

Adenovirus (typ 18) 1.6 x 105 TCID50 /mL

Human metapneumovirus (hMPV) 1.5 x 106 PFU /mL

Parain0uenza virus (typ 1) 1.8 x 105 TCID50 /mL

In0uenza A H1N1 virus 2.1 x 105 TCID50 /mL

In0uenza A H3N2 virus 1.8 x 105 TCID50 /mL

In0uenza A H5N1 virus 1.95 x 105 TCID50 /mL

In0uenza B Yamagata 1.3 x 105 TCID50 /mL

In0uenza Victoria 2.6 x 105 TCID50 /mL

Haemophilus in0uenzae 3.8 x 105 TCID50 /mL

Rhinovirus (typ 2) 1 x 105 PFU /mL

Rhinovirus (typ 14) 3.8 x 105 PFU /mL

Rhinovirus (typ 216) 5.5 x 105 PFU /mL

Respiratory syncytial virus (typ A-2) 2.8 x 105 PFU /mL

Steptococcus pneumoniae 2.3 x 105 PFU /mL

Steptococcus thermophilus 3.8 x 105 PFU /mL

Mycoplasma pneumoniae 4.5 x 105 PFU /mL

Chlamydia pneumoniae 6.3 x 105 PFU /mL

Ibuprofen 200-g/mL

Morpholine Hydrochloride 200-g/mL

Cephalexin 3-g/mL

Kanamycin 3-g/mL

Tetracycline 3-g/mL

Chloramphelicol 3-g/mL

Erythromycin 3-g/mL

Vancomycin 3-g/mL

Nalidixic acid 3-g/mL

Hydrocortisone 3-g/mL

Human insulin 3-g/mL

Beta-propiolactone 30-g/mL

In0uenza A H5N1 virus 1.95 x 105 TCID50/mL

In0uenza B Yamagata 1.3 x 105 TCID50/mL

In0uenza Victoria 2.6 x 105 TCID50/mL

Haemophilus in0uenzae 3.8 x 105 TCID50/mL

Rhinovirus (typ 2) 1 x 105 PFU/mL

Rhinovirus (typ 14) 3.8 x 105 PFU/mL

Rhinovirus (typ 216) 5.5 x 105 PFU/mL

Respiratory syncytial virus (typ A-2) 2.8 x 105 PFU/mL

Steptococcus pneumoniae 2.3 x 105 PFU/mL

Steptococcus thermophilus 3.8 x 105 PFU/mL

Mycoplasma pneumoniae 4.5 x 105 PFU/mL

Chlamydia pneumoniae 6.3 x 105 PFU/mL
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