
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal
Pohodlný odběr vzorků, rychlé výsledky

Senzitivita:

90,6 %
(Ct ≤30)

Specifičnost:

98,6 %

Obsah soupravy
 Každá souprava obsahuje 25 samostatně zabalených testů připravených k použití.    

Produkt Katalogové číslo

SARS-CoV-2 Rapid  09365397043 
Antigen Test Nasal

Informace k objednání

•  Testovací kazeta  
 (samostatně ve fóliovém  
 obalu s vysoušedlem)

• Odběrová zkumavka  
 s pufrem a stojan  
 na odběrové zkumavky
• Víčko s kapátkem

• Sterilní výtěrová štětička
• Návod k použití a stručná  
  referenční příručka

• Pozitivní a negativní  
 kontroly



Specifikace testu

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal je rychlý chromatografický test určený pro kvalitativní 
detekci nukleokapsidového antigenu SARS-CoV-2 přítomného ve vzorcích z nosu. Test je určen 
pro detekci antigenu viru SARS-CoV-2 u osob s podezřením na onemocnění COVID-19 nebo  
u osob s potvrzenou nebo předpokládanou expozicí viru SARS-CoV-2. Produkt je určen výhradně 
pro profesionální použití v laboratořích a v místě péče o pacienta (Point of Care) nebo  
pro samoodběr pod dohledem zdravotnického pracovníka.

Popis testu 
 
 
 
 

Druh testu Kvalitativní

Druh vzorku Výtěr z nosu

Cílový antigen Nukleokapsidový (N)

Doba stanovení 15 minut (časové okno pro odečtení výsledku 15–30 minut)

Teplota pro uskladnění 2–30 °C

Stabilita (test, otevřený sáček) 1 hodina od otevření testu

 Celkem Odborný odběr Samoodběr

N 468 179 289

Asymptomatický, n/N (%) 14/468 (3,0 %) 7/179 (3,9 %) 7/289 (2,4 %)

Symptomatický, n/N (%) 454/468 (97,0 %) 172/179 (96,1 %) 282/289 (97,6 %)

DPSO, medián (rozpětí) 4 (0–14) 4 (1–10) 4 (0–14) 

PCR pozitivní, n/N (%) 80/468 (17,1 %) 41/179 (22,9 %) 39/289 (13,5 %)

PCR pozitivní symptomatický, n/N (%) 78/80 (97,5 %) 39/41 (95,1 %) 39/39 (100 %)

PCR pozitivní asymptomatický, n/N (%) 2/80 (2,5 %) 2/41 (4,9 %) 0/39 (0 %)

PCR negativní, n/N 388/468 (82,9 %) 138/179 (77,1 %) 250/289 (86,5 %)

Typ PCR vzorku  Kombinovaný výtěr OP/NP

Klinická výkonnost
Klinická výkonnost testu SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal byla 
hodnocena za použití vzorků odebraných z nosu od 468 pacientů  
v prospektivní studii v klinickém centru v Německu. Do studované 
kohorty byli podle klinického podezření zařazeni dospělí s vysokým 
rizikem infekce SARS-CoV-2. 
Samoodběr byl prováděn pod dohledem zdravotnických pracovníků  
bez jejich zásahu či pomoci. Testovací postupy a odečtení vzorku  
prováděli vždy zdravotničtí pracovníci. Jako srovnávací metody byly 
použity vysoce citlivé RT-PCR testy s využitím kombinovaných vzorků 
nazo-/orofaryngeálních stěrů.

Tabulka níže uvádí souhrnný přehled vlastností vzorků a výsledky 
klinického hodnocení.

Bylo zjištěno, že test vykazuje senzitivitu 90,6 % (Ct ≤30) a specifičnost 98,6 %.

Struktura koronaviru 2 způsobujícího těžký akutní respirační 
syndrom (SARS-CoV-2)1

Nukleokapsidový 
protein (N)

 
 

Membránový 
glykoprotein (M)

 
 

Hrotový 
protein (S) 

Protein 
obálky (E)  

Relativní senzitivita Odborný odběr Samoodběr

Ct ≤24, (95 % CI), N 100 % (78,2 % – 100 %), 15 95,7 % (78,1 % – 99,9 %), 23

Ct ≤27, (95 % CI), N 92,6 % (75,7 % – 99,1 %), 27 92,9 % (76,5 % – 99,1 %), 28 

Ct ≤30, (95 % CI), N  90,6 % (75,0 % – 98,0 %), 32  84,4 % (67,2 % – 94,7 %), 32

Ct ≤33, (95 % CI), N 88,2 % (72,5 % – 96,7 %), 34 78,4 % (61,8 % – 90,2 %), 37

Všechny hodnoty Ct, (95 % CI), N 80,5 % (65,1 % – 91,2 %), 41 74,4 % (57,9 % – 87,0 %), 39

 
Specifičnost

Všechny hodnoty Ct, (95 % CI), N 98,6 % (94,9 % – 99,8 %), 138 99,2 % (97,1 % – 99,9 %), 250



1 2 3 4

Riziko nesprávných 
výsledků. Výsledky 
testu neodečítejte 
po uplynutí 30 minut.

15-30 min

4x 4x

Levý 
nosní otvor

Pravý 
nosní otvor

>10x
4 kapky

Týden -2 Týden -1 Týden 1 Týden 2 Týden 3 Týden 4 Týden 5 Týden 6 

Medián dnů pro sérokonverzi

Pravděpodobně negativní PCR test Pravděpodobně negativní PCR test 

 

Před propuknutím symptomů

Zvýšená 
pravděpodobnost 
detekce

Propuknutí příznaků

Expozice 
SARS-CoV-2

Po propuknutí symptomů

Virová nálož 
v nose/nosohltanu

IgG 
protilátky

IgM
protilátky

 Vylučování viru
z dýchacích cest

 

Pouze ilustrativní

NegativníPozitivní Nejasný

Pravděpodobně negativní 
antigen. test

Pravděpodobně pozitivní 
antigen. test Pravděpodobně negativní PCR test

Pravděpodobně pozitivní PCR test

Ilustrativní dynamika markerů při infekci SARS-CoV-22-11

Provedení testu s odběrem z nosu
Tři jednoduché kroky a odečtení výsledku za 15–30 minut

Odečet výsledku

Odběr vzorku z nosu 
Vložte výtěrovou štětičku 2 cm 
hluboko do nosního otvoru,  
kde je nejvíce sekretu. Pomalu 
otáčejte štětičkou proti stěně 
nosu, a to nejméně 4krát po dobu  
alespoň 15 sekund. Zopakujte 
postup se stejnou štětičkou  
u druhého nosního otvoru.

U osoby je přítomen antigen viru SARS-CoV-2, 
což ukazuje na aktivní infekci. Mělo by být 
zváženo potvrzení pozitivních výsledků,  
a to s použitím dalších laboratorních testů,  
včetně ověření nedávné expozice pacienta  
a přítomnosti klinických příznaků odpovídajících 
onemocnění COVID-19.

Antigen viru SARS-CoV-2 nezjištěn. Výsledek je neplatný.

Zopakujte test s použitím nové 
testovací kazety.

Příprava vzorku 
Stiskněte odběrovou zkumavku  
a nejméně 10krát otočte štětičkou 
ve zkumavce. Štětičku vyjměte 
ze zkumavky a současně tiskněte 
stěny zkumavky, aby se ze štětičky 
uvolnilo co nejvíce tekutiny. Víčko 
s kapátkem pevně zatlačte do 
zkumavky.

Provedení testu 
Nakapejte 4 kapky extrahovaného 
vzorku vertikálně do otvoru  
umístěného na testovací kazetě.

Kontrolní 
proužek

Testovací 
proužek
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Všechny ochranné známky, které jsou zde uvedeny, 
jsou chráněny právními předpisy.
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