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Česky
Použití
Test SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal je rychlé chromatografické
imunochemické stanovení pro kvalitativní detekci nukleokapsidového antigenu
SARS‑CoV‑2 přítomných v lidských vzorcích z nosu. Tento test je určen na
detekci antigenu viru SARS‑CoV‑2 u osob s podezřením na COVID‑19 nebo se
známou nebo předpokládanou expozicí viru SARS‑CoV‑2. Tento produkt je určen
pro odborné použití v laboratořích a v místech péče o pacienta (Point of Care -
POC) nebo pro samoodběr pod dohledem zdravotnického pracovníka.

Souhrn
Koronaviry jsou obalené RNA viry s pozitivním řetězcem patřící do řádu
Nidovirales.1 Na konci roku 2019 byl v souboru případů pneumonie identifikován
nový koronavirus.2 Nový koronavirus, nyní známý jako SARS‑CoV‑2, byl
klasifikován jako člen podrodu Sarbecovirus pod rodem Betacoronavirus a nemoc
spojená s infekcí SARS‑CoV‑2 byla pojmenována COVID‑19 (COronaVIrus
Disease 2019).3,4 Vzhledem k rychlému nárůstu počtu případů a rozsahu
celosvětového šíření popsala Světová zdravotnická organizace (WHO) situaci
SARS‑CoV‑2 dne 11. března 2020 jako pandemii.5 Klinický projev SARS‑CoV‑2
může mít podobu od asymptomatické infekce až po závažné onemocnění nebo
dokonce smrt.6,7 Symptomy pacientů s potvrzenou infekcí SARS‑CoV‑2 se liší od
horečky a suchého kašle po dušnost nebo potíže s dýcháním. Po infekci
SARS‑CoV‑2 byl navíc hlášen průjem a ztráta chuti nebo čichu.6,7 Nástup
příznaků se může objevit až 14 dní po expozici.7

Princip testu
Na povrchu nitrocelulózové membrány testovacího proužku
SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal jsou 2 předem potažené čárky: kontrolní
čárka „C“ a testovací čárka „T“. Kontrolní čárka i testovací čárka v okénku
s výsledky nejsou před aplikací vzorku viditelné. Myší monoklonální protilátky proti
SARS‑CoV‑2 jsou přítomny v oblasti testovací čárky a myší monoklonální
protilátky proti kuřecím IgY protilátkám jsou přítomny v oblasti kontrolní čárky.
Myší monoklonální protilátky proti SARS‑CoV‑2 konjugované s barevnými
částicemi slouží jako detektory antigenů SARS‑CoV‑2. Během testu interagují
antigeny SARS‑CoV‑2 přítomné ve vzorku s monoklonálními protilátkami proti
SARS‑CoV‑2 konjugovanými s barevnými částicemi, čímž se vytvoří komplex
složený z antigenu, protilátky a barevných částic. Tento komplex migruje na
membráně kapilárním jevem až po testovací čárku, kde bude zachycen myší
monoklonální protilátkou proti SARS‑CoV‑2. Pokud jsou ve vzorku přítomny
antigeny SARS‑CoV‑2, je v okénku s výsledky viditelná barevná testovací čárka.
Intenzita barevné testovací čárky se liší v závislosti na množství antigenů
SARS‑CoV‑2 přítomných ve vzorku.

Reagencie
▪ Monoklonální anti‑COVID‑19 protilátky
▪ Monoklonální protilátky proti kuřecím IgY protilátkám
▪ Konjugát z monoklonálních anti‑COVID‑19 protilátek a částic zlata
▪ Konjugát z pročištěného kuřecího IgY a částic zlata
▪ Rekombinantní nukleokapsidový protein COVID‑19 (pozitivní kontroly)

Negativní kontroly neobsahují aktivní složky.

Bezpečnostní opatření a varování
Tato souprava obsahuje složky klasifikované v souladu s nařízením (ES)
č. 1272/2008 takto:

Varování:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Prevence:

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P273 Zabraňte vypuštění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce:

P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.

P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím
vyperte.

Pro zákazníky v Evropském hospodářském prostoru: Obsahuje SVHC:
oktyl/nonylfenol ethoxyláty. Pro použití jako součást IVD metody a pouze
v kontrolovaných podmínkách - dle čl. 56.3 a 3.23 nařízení REACH. 

▪ Testovací soupravu nepoužívejte opakovaně.
▪ Testovací soupravu nepoužívejte, pokud je obal poškozen nebo je porušena

plomba.
▪ Nepoužívejte pufr jiné šarže.

▪ Při manipulaci s reagenciemi soupravy používejte osobní ochranné pomůcky,
jako jsou rukavice a laboratorní pláště. Po ukončení testů si důkladně umyjte
ruce.

▪ Rozlité zbytky důkladně očistěte vhodným dezinfekčním prostředkem.
▪ Se všemi vzorky zacházejte tak, jako by obsahovaly infekční materiál.
▪ Během testování dodržujte zavedená bezpečnostní opatření proti

mikrobiologickým rizikům.
▪ Všechny vzorky a materiály použité k testování zlikvidujte jako biologicky

nebezpečný odpad. S laboratorním chemickým a biologickým odpadem musí
být nakládáno a musí být zlikvidován v souladu se všemi místními, krajskými
a národními předpisy.

Bezpečnostní značky výrobku se řídí pokyny EU GHS.
Kontaktní telefon: všechny země: +49-621-7590
Pro diagnostické použití in vitro.
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření nutná pro nakládání se všemi
reagenciemi.
Likvidace všech odpadních materiálů musí probíhat v souladu s místními předpisy.
Bezpečnostní listy jsou pro odborné uživatele dostupné na vyžádání.

Uskladnění a stabilita
Soupravu skladujte při teplotě 2‑30 °C/36‑86 °F, mimo přímé sluneční světlo.
Materiály soupravy jsou stabilní do data exspirace vytištěného na vnější krabici.
Soupravu nezmrazujte.

Dodávaný materiál
▪ Testovací proužek (jednotlivě ve fóliovém obalu s vysoušedlem)
▪ Zkumavka s extrakčním pufrem a stojan na zkumavky s pufrem
▪ Špičatý uzávěr
▪ Sterilní vatová tyčinka
▪ Návod k použití a stručný návod
▪ Pozitivní a negativní kontroly

Potřebný materiál (ale nedodávaný se soupravou)
▪ Časovač
▪ Osobní ochranné prostředky podle místních doporučení nebo požadavků 
▪ Nádoba pro infekční odpad

Příprava testu a odběr vzorků
Pečlivě si přečtěte pokyny k použití testu SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal.
Před provedením testu si také přečtěte přiložený stručný návod (s ilustracemi).
Příprava na test
Před začátkem musí být testovací proužek a reagencie vytemperovány na
provozní teplotu (15-30 °C/59-86 °F).

1. Zkontrolujte datum exspirace na zadní straně fóliového obalu. V případě, že
je datum exspirace prošlé, test nepoužívejte.

2. Otevřete fóliový obal a vyjměte testovací proužek a balíček s vysoušedlem.
Test použijte ihned po otevření obalu.

3. Ujistěte se, že je testovací proužek nepoškozený a indikátor vysoušedla
znázorňuje platný stav (žlutá barva).

4. V souladu s návodem k použití kontrolního materiálu proveďte kontrolu kvality
(QC).

Odběr vzorku (výtěr z nosu)

1. Tyčinku vyjměte z obalu zatažením za oba konce plastové fólie. Tyčinky se
nedotýkejte na špičce, pouze na druhém konci.

2. Nakloňte hlavu pacienta mírně dozadu (úhel cca 70°).

3. Sterilní tyčinku zasuňte do nosní dírky s největší sekrecí. Tyčinku otáčejte
a zasuňte ji 2 cm (tj. o něco méně než 1 palec) rovnoběžně s patrem (ne
nahoru) směrem k hrdlu do nosní dírky, dokud u lastury nedosáhnete odporu.
Netlačte.

4. Tyčinkou 4krát otočte během asi 15 sekund proti stěně nosu a vysuňte ji
z nosní dírky.

5. Kroky 3 až 4 opakujte se stejnou tyčinkou v druhé nosní dírce.

6. Pokud si odebere vzorek pacient, musí být tyčinka předána zdravotnickému
pracovníkovi na sterilním tácu, aby nedošlo ke kontaminaci.

 Vzorky musí být odebrány z obou nosních dírek pomocí stejné tyčinky.

Testovací postup (provedeno zdravotnickým pracovníkem)
1. Vložte tyčinku do zkumavky s extrakčním pufrem. Při mačkání zkumavky

s pufrem zamíchejte tyčinkou minimálně 10krát.
2. Při vyjímání tyčinky zároveň zmačkněte boky zkumavky, aby se z tyčinky

odstranila kapalina.
3. Na zkumavku pevně zatlačte špičatý uzávěr.

4. Testovací proužek položte na rovný povrch a v 90° úhlu aplikuje 4 kapky
extrahovaného vzorku na jamku na vzorek v testovacím proužku.

5. Výsledek testu ověřte po 15‑30 minutách.

 Bez mačkání zkumavky může dojít k nesprávným výsledkům kvůli velkému
množství absorpce pufru na tyčince.

Výsledek testu nezjišťujte později než za 30 minut. Může to vést k nepravdivým
výsledkům.

Interpretace výsledků testu
▪ V horní části okénka s výsledky se objeví barevná čárka sloužící k potvrzení,

že je test funkční. Tato čárka je kontrolní čárkou (C). Kontrolní čárka se objeví
vždy, je-li výsledek testu platný. I když je kontrolní čárka nezřetelná nebo není
jednotná, měl by být test považován za správně provedený. Viditelná
kontrolní čára potvrzuje, že boční tok testu je úspěšný, ale nepotvrzuje, že
vzorek a pufr byly aplikovány správně. Pokud není viditelná žádná kontrolní
čárka, měl by se výsledek testu považovat za neplatný.

▪ V případě pozitivního výsledku se ve spodní části okénka s výsledky zobrazí
barevná čárka. Tato čárka je testovací čárkou pro antigen SARS‑CoV‑2 (T).
I když je testovací čárka velmi slabá nebo není jednotná, měl by být výsledek
testu považován za pozitivní. Pokud ve vzorku nejsou přítomny antigeny
SARS‑CoV‑2, pak se v testovací čárce neobjeví žádné zbarvení.

 Pozitivní výsledky by se měly posuzovat spolu s klinickou anamnézou
a dalšími dostupnými údaji.

Externí kontrola kvality (QC)
▪ Pozitivní a negativní kontroly se dodávají s každou soupravou nebo jsou

dostupné samostatně od společnosti Roche (SARS‑CoV‑2 Antigen Control
Swab).

▪ Pozitivní a negativní kontroly by se měly použít jako skutečné vzorky.
▪ Doporučuje se provádět pozitivní a negativní kontroly:- jednou pro každou

novou šarži- jednou pro každého neproškoleného operátora- podle
požadavků testovacích postupů uvedených v tomto návodu a v souladu
s místními, krajskými a národními předpisy nebo požadavky na akreditaci.

Příprava QC
1. Zkontrolujte datum exspirace na fóliovém obalu kontrol. V případě, že je

datum exspirace prošlé, kontroly nepoužívejte.
2. Otevřete obal pozitivní nebo negativní kontroly a vložte tyčinku pozitivní nebo

negativní kontroly do zkumavky s extrakčním pufrem. Tyčinku alespoň 5krát
promíchejte.

3. Při vyjímání tyčinky zároveň zmačkněte boky zkumavky, aby se z tyčinky
odstranila kapalina.

4. Na zkumavku pevně zatlačte špičatý uzávěr.

Postup QC

1. Testovací proužek položte na rovný povrch a v 90° úhlu aplikuje 3 kapky
extrahovaného vzorku na jamku na vzorek v testovacím proužku.

2. Výsledek testu ověřte po 15‑30 minutách.

Výsledek testu nezjišťujte později než za 30 minut. Může to vést k nepravdivým
výsledkům.

Výsledek Interpretace

Pozitivní výsledek s pozitivní kontrolou Vyhověl

Negativní výsledek s negativní
kontrolou

Vyhověl

Negativní výsledek s pozitivní
kontrolou

Nevyhověl

Pozitivní výsledek s negativní
kontrolou

Nevyhověl

Kontrolní čárka není viditelná Neplatný. Opakujte použitím nového
testovacího proužku.

Omezení
▪ Při testování musí být přísně dodržen testovací postup, bezpečnostní

opatření a interpretace výsledků tohoto testu.
▪ Test by se měl používat pro detekci antigenu SARS‑CoV‑2 v lidských

vzorcích z výtěrů z nosu.
▪ Tento test je kvalitativní, proto kvantitativní hodnoty koncentrace antigenu

SARS‑CoV‑2 nelze stanovit.
▪ Imunitní odpověď nelze pomocí tohoto testu posoudit a vyžaduje další

testovací metody.
▪ Výsledek testu by neměl být používán jako jediný základ pro rozhodnutí

o léčbě nebo vedení léčby a měl by se hodnotit v kontextu nedávné expozice
pacienta, anamnéze a existence klinických příznaků a symptomů
odpovídajících COVID‑19.

▪ Negativní výsledek se může vyskytnout, pokud je koncentrace antigenu ve
vzorku pod mezí detekce testu nebo pokud byl vzorek odebrán nebo
přepraven nesprávně. Negativní výsledek testu proto nevylučuje možnost
infekce SARS‑CoV‑2 a měl by být potvrzen virovou kulturou, molekulárním
testem nebo pomocí ELISA, pokud je to nezbytné pro vedení léčby.

▪ Pozitivní výsledky testu nevylučují koinfekce jinými patogeny.
▪ Pozitivní výsledky testu nerozlišují mezi SARS‑CoV‑2 a SARS‑CoV.
▪ Účelem negativních výsledků testu není potvrdit ani vyloučit jiné koronavirové

infekce.

Specifické údaje o použití
Klinická evaluace
Klinická využitelnost testu SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal byla
vyhodnocena použitím vzorků z výtěrů z nosu od 468 osob v prospektivní studii
provedené v klinickém centru v Německu. Do studované kohorty byli podle
klinického podezření zařazeni dospělí s vysokým rizikem infekce SARS‑CoV‑2.
179 subjektů podstoupilo odběr vzorků z nosu provedených zdravotnickými
pracovníky a 289 subjektů postupovalo podle písemných pokynů pro samoodběr
vzorku výtěru z nosu. Samoodběr byl prováděn pod dohledem zdravotnických

pracovníků, bez zásahu či pomoci. Testovací postup a čtení výsledků byly
prováděny vždy zdravotnickými pracovníky. Testy RT‑PCR (stanovení společností
Roche cobas® SARS‑CoV‑2 a TibMolbiol SARS‑CoV‑2 E‑gene) použitím
kombinovaných vzorků z výtěrů z nasofaryngu a orofaryngu byly použity jako
srovnávací metody. Nasální odběr vzorků vždy předcházel kombinovanému
odběru vzorků z nasofaryngu a orofaryngu. 
Citlivost a specifičnost testu
Následující tabulky shrnují parametry pacientů a využití SARS‑CoV‑2 Rapid
Antigen Test Nasal. Relativní citlivost byla 90.6 % (Ct hodnota ≤ 30; 95% CI:
75.0 % - 98.0 %) pro odborně odebrané vzorky a 84.4 % (hodnota Ct ≤ 30; 95 %
CI: 67.2 % - 94.7 %) pro vzorky získané samoodběrem. U pacientů, u nichž byl
počet dní od nástupu symptomů známý a byl 0‑5 dní, byla relativní citlivost při
srovnání s RT‑PCR 88.9 % (CI: 70.8 % - 97.7 %) pro odborně odebrané vzorky
z nosu a 85.7 % (CI: 67.3 % - 96.0 %) pro vzorky z nosu získané samoodběrem.
Relativní specifičnost byla při srovnání s RT‑PCR 98.6 % (CI: 94.9 % - 99.8 %)
pro odborně odebrané vzorky z nosu a 99.2 % (CI: 97.1 % - 99.9 %) pro vzorky
z nosu získané samoodběrem.
Shrnutí charakteristik vzorků a využitelnosti:

Celkově Odběr zdravot
nickým pra
covníkem

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
 (rozmezí)

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 z OP/NP

Relativní citlivost,
% (95% CI), N

Odborný odběr Samoodběr

Cta) ≤ 24 100 %
(CI: 78.2 % - 100 %), 15

95.7 %
(CI: 78.1 % - 99.9 %), 23 

Cta) ≤ 27 92.6 %
(CI: 75.7 % - 99.1 %), 27

92.9 %
(CI: 76.5 % - 99.1 %), 28 

Cta) ≤ 30 90.6 %
(CI: 75.0 % - 98.0 %), 32

84.4 %
(CI: 67.2 % - 94.7 %), 32 

Cta) ≤ 33 88.2 %
(CI: 72.5 % - 96.7 %), 34

78.4 %
(CI: 61.8 % - 90.2 %), 37

Všechny Ct hodnoty 80.5 %
(CI: 65.1 % - 91.2 %), 41 

74.4 %
(CI: 57.9 % - 87.0 %), 39 

a) pro vzorky testované na cobas byly použity hodnoty Ct pro 2. cílovou sekvenci
(E gen).

Relativní
 specifičnost,
% (95% CI), N

Odborný odběr Samoodběr

Všechny Ct hodnoty 98.6 %
(CI: 94.9 % - 99.8 %), 138

99.2%
(CI: 97.1% - 99.9%), 250

Analytická využitelnost
1. Mez detekce (LoD):
Vzorky pozitivní na SARS‑CoV‑2 byly připraveny přidáním inaktivovaného viru
SARS‑CoV‑2 (2019‑nCOV) NCCP 43326/2020/Korea kmen do výtěru z nosu
negativního na SARS‑CoV‑2 dle PCR. LoD byl určen po otestování sériově
naředěného pozitivního vzorku připraveného přidáním 9.25 X 101.2 TCID50/mL při
přímém výtěru z nosu.
2. Křížová reaktivita a mikrobiální interference:
Při uvedených koncentracích nebyla zaznamenána žádná křížová reaktivita
a interference s následujícími mikroorganismy:
Lidský koronavirus 229E (1 Ⅹ 105.5 TCID50/mL), Lidský koronavirus OC43
(1 Ⅹ 107.77 TCID50/mL), Lidský koronavirus NL63 (1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL),
MERS-koronavirus(4.17 Ⅹ 105 TCID50/mL), adenovirus typ 1 (2.57 Ⅹ 108

TCID50/mL), adenovirus typ 2 (1.15 Ⅹ 107 TCID50/mL), adenovirus typ 5 (1 Ⅹ
107.53 TCID50/mL), adenovirus typ 6 (1 Ⅹ 107.29 TCID50/mL), adenovirus typu 7A
(1 Ⅹ 105.15 TCID50/mL), adenovirus typ 11 (1 Ⅹ 107.29 TCID50/mL), adenovirus typ
14 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), adenovirus typ 40 (1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), lidský
metapneumovirus3 typ B1 (1 Ⅹ 106.34 TCID50/mL), lidský metapneumovirus16 typ
A1 (1 Ⅹ 106.98 TCID50/mL), virus parainfluenzy 1 (1 Ⅹ 108.49 TCID50/mL), virus
parainfluenzy 2 (1 Ⅹ 106.10 TCID50/mL), virus parainfluenzy 3 (1 Ⅹ 106.82

TCID50/mL), virus parainfluenzy 4A (1 Ⅹ 106.58TCID50/mL), pandemický virus
chřipky A H1N1 Michigan/45/15 (1 Ⅹ 106.10 TCID50/mL), virus chřipky A H1N1
Brisbane/59/07 (1 Ⅹ 105.86 TCID50/mL), virus chřipky A H3N2
Singapur/INFIMH-16-0019/16 (4.68 Ⅹ 104 TCID50/mL), virus chřipky A H3N2 Jižní
Austrálie/55/14 (1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL), virus chřipky A H3N2 Hong Kong/8/68
(1 Ⅹ 105.70 TCID50/mL), virus chřipky A H3N2 Victoria/361/11 (1 Ⅹ 105.15

TCID50/mL), virus chřipky B Massachusetts/2/12 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), virus
chřipky B Malajsie/2506/04 (1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL), virus chřipky B Lee/40 (1 Ⅹ
105.39 TCID50/mL), virus chřipky B Yamagata/16/88 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), virus

chřipky B Victoria/2/87 (1.86 Ⅹ 104 TCID50/mL), virus chřipky B Texas/6/11 (1 Ⅹ
106.58 TCID50/mL), virus chřipky B Colorado/6/17 (4.68 Ⅹ 104 TCID50/mL), virus
chřipky B Florida/02/06 (3.8 Ⅹ 106 TCID50/mL), Enterovirus typu 68 09/2014 izolát
4 (3.55 Ⅹ 105 TCID50/mL), respirační syncytiální virus A (1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL),
respirační syncytiální virus B (5.01 Ⅹ 105 TCID50/mL), Rhinovirus 1A (1 Ⅹ 105.55

TCID50/mL), Rhinovirus A16 (1 Ⅹ 106.1 TCID50/mL), Rhinovirus B42 (1.41 Ⅹ 105

TCID50/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 13815) (2.54 Ⅹ 107 CFU/mL),
Haemophilus influenzae (NCCP 13819) (3.39 Ⅹ 107 CFU/mL), Haemophilus
influenzae (NCCP 14581) (4.10 Ⅹ 107 CFU/mL), Haemophilus influenzae (NCCP
14582) (1.06 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus pneumoniae typ 1 (KCCM 41560)
(1.54 Ⅹ 106 CFU/mL), Streptococcus pneumoniae typ 2 (KCCM 40410) (1.04 Ⅹ
107 CFU/mL), Streptococcus pneumoniae typ 3 (KCCM 41569) (1.34 Ⅹ 107

CFU/mL), Streptococcus pneumoniae typ 5 (KCCM 41570) (1.24 Ⅹ 107 CFU/mL),
Streptococcus pyogenes (ATCC 12344) (3.22 Ⅹ 107 CFU/mL), Candida albicans
(ATCC 10231) (1.78 Ⅹ 106 CFU/mL), Bordetella pertussis (NCCP 13671) (6.24 Ⅹ
107 CFU/mL), Mycoplasma pneumoniae (ATCC 15531) (2.48 Ⅹ 109 CFU/mL),
Chlamydia pneumoniae (ATCC VR-2282) (9.1 Ⅹ 107 IFU/mL), Legionella
pneumophila (ATCC 33155) (1.9 Ⅹ 108 CFU/mL), Staphylococcus aureus
(NCCP 14647) (1.00 Ⅹ 109 CFU/mL), Staphylococcus epidermidis (KCCM 35494)
(6.22 Ⅹ 108 CFU/mL).
Byla pozorována křížová reaktivita se SARS‑CoV.
Upozornění: Lidský koronavirus HKU1, Pneumocystis jirovecii (PJP)
a Mycobacterium tuberculosis nebyly testovány. Test může křížově reagovat
s lidským koronavirem HKU1, PJP nebo TB, ačkoliv procentuální shoda sekvence
nukleokapsidového proteinu HKU1 a proteinu PJP a TB se sekvencí
nukleokapsidovému proteinu SARS‑CoV‑2 byla 31.6 %, resp. 12.3 % a 13.0 %,
což se považuje za nízkou shodu.
3. Studie na posouzení interference exogenních/endogenních látek:
Při uvedených koncentracích nedošlo k interferenci s následujícími látkami:
Chloraseptikum (mentol/benzokain) (1.5 mg/mL), Naso GEL (NeilMed) (5 % v/v),
nosní kapky od společnosti CVS Health (fenylefrin) (15 % v/v), Afrin
(oxymetazolin) (15 % v/v), oxymetazolin od společnosti CVS Health (15% v/v),
nosní sprej od společnosti CVS Health (cromolyn) (15 % v/v), Zicam (5 % v/v),
homeopatikum (Alkalol) (ředění 1:10), Fenolový sprej na bolest v krku(15 % v/v),
Tobramycin (4 μg/mL), Mupirocin (10 mg/mL), Flutikason propionát od společnosti
CVS Health (5 % v/v), Tamiflu (oseltamivir fosfát) (5 mg/mL) , plná krev (4 %),
Mucin (0.5 %).
4. Efekt nadbytku antigenu:
Kultivovaný virus SARS‑CoV‑2 byl přidán do vzorků. S kultivovaným virem
SARS‑CoV‑2 nebyl při koncentraci 1 X 106.2 TCID50/mL zaznamenán efekt
nadbytku antigenu.
Tečka se v tomto metodickém listu vždy používá jako desetinný oddělovač
k označení hranice mezi celými a desetinnými místy desetinného čísla. Oddělení
tisíců se nepoužívá.
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Symboly
Výrobce používá kromě symbolů a znaků uvedených v normě ISO 15223‑1
následující znaky:

GTIN Globální číslo obchodní položky

UDI Jedinečný identifikátor zařízení

Systémy, na kterých lze
reagencie použít

Doplnění, odstranění nebo změny textu jsou označeny pruhem podél textu.
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