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Zestaw do wykrywania antygenu COVID-19
- Wymaz z nosa

3.
4.

PL

Do użytku prywatnego/Odpowiedni dla nieprofesjonalistów do
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pobieranie próbek lub niska wiremia mogą również
powodować wyniki fałszywie ujemne.
W przypadku zranienia nosa podczas pobierania próbki,
należy zasięgnąć porady lekarza.
Po zakończeniu testu należy zdezynfekować waciki, karty
testowe i inne używane elementy przy pomocy domowego
wybielacza w sprayu lub 70%-75% alkoholu w sprayu.
Zapakuj zdezynfekowane przedmioty i zutylizuj je
zgodnie z lokalnymi przepisami.
Po wykonaniu testu należy umyć dokładnie ręce.

przeprowadzania samokontroli.

6.

ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI
PRZED
UŻYCIEM
PRODUKTU
1. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać
instrukcję.
2. W przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie
wykonać testu, powinien on być przeprowadzony przez
opiekunów prawnych.
3. W przypadku dzieci poniżej 15 roku życia, test powinien
być przeprowadzany pod nadzorem osoby dorosłej.
4. Test ten wykrywa antygen SARS-CoV-2 w wydzielinie
jamy nosowej, która jest pobierana za pomocą sterylnego
wacika do nosa.
5. W przypadku osób, które niedawno doznały urazu nosa,
przeszły operację lub mają ciężką koagulopatię, przy
pobrania wymazu z nosa wymagane jest delikatne
operowanie wacikiem tak, aby uniknąć urazów nosa.
6. Do testów należy używać komponentów dostarczonych w
zestawie. Nie należy używać komponentów z innych
źródeł.
7. Proszę używać tego produktu w miejscu z wystarczającą
ilością światła, tak aby można było dokładnie
interpretować wyniki.

CZĘŚCI SKŁADOWE PRODUKTU

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PO UŻYCIU PRODUKTU
1. Jeśli wynik jest pozytywny, należy skontaktować się z
lekarzem rodzinnym lub jak najszybciej zwrócić się o
pomoc do profesjonalnej placówki medycznej. Do
potwierdzenia infekcji wirusowej potrzebny jest test na
obecność kwasu nukleinowego.
2. Wynik negatywny nie może całkowicie wykluczyć
możliwości
infekcji
wirusowej.
Nieprawidłowe

• Doprowadzić

składniki

produktu

do

temperatury pokojowej (15-30°C lub 5986°F).

• Wydmuchać nos, aby oczyścić jamę nosową.

• Umyć ręce i zachować je suche.

Oderwij TUTAJ
Okno wyników
Studzienka
załadowcza "S"

Woreczek z folii aluminiowej

PRZYGOTOWANIE PRZED TESTEM

Karta testowa
(Zapakowane w woreczek)

• Przeczytaj uważnie niniejszą
instrukcję użytkowania.
• Można

również

zeskanować

kod QR, aby obejrzeć film
operacyjny.
• Sprawdź datę ważności po
symbolu

na drugiej stronie

woreczka z folii aluminiowej.
• NIE WOLNO używać testów,
Osuszacz
(Wyrzuć.
Nie otwieraj)

których

termin

ważności

upłynął.
Instrukcja
Użytkowania

• Proszę użyć swojego telefonu
lub zegarka jako minutnika.
Oderwij
TUTAJ
• Proszę użyć domowego wybielacza w sprayu

Probówka ekstrakcyjna
i zakrętka

Wacik do pobierania
próbek

lub 70%-75% alkoholu w sprayu, aby
zdezynfekować zużyte elementy produktu.

PROCEDURA TESTOWA
• Zerwać, aby otworzyć
opakowanie wacika do
pobierania próbek.
• NIE
DOTYKAĆ
końcówki wacika.
• Delikatnie wprowadzić końcówkę
wacika na głębokość 2-3 cm do jamy
nosowej.
• Delikatnie obracać wacik 5 razy przez
20 sekund, aby zebrać wydzielinę z
nosa.
• NIE DOCISKAĆ wacika na siłę, aby
nie zranić nosa.
• Delikatnie wprowadzić tę samą
końcówkę wacika do drugiej jamy
nosowej.
• Delikatnie obracać wacik 5 razy przez
kolejne 20 sekund.
• Zerwać folię aluminiową z probówki
ekstrakcyjnej.
• Umieścić
wacik
w
probówce
ekstrakcyjnej. Wymieszać wacik w
roztworze co najmniej 5 razy.
• Ścisnąć próbówkę palcami.
• Poruszać wacikiem w górę i w dół co
najmniej 3 razy, aby usunąć roztwór
próbki z wacika.
• Wyciągnąć wacik.

• Mocno docisnąć pokrywkę probówki
ekstrakcyjnej.
• Delikatnie ścisnąć probówkę 3 razy tak,
aby wymieszać roztwór próbki.
• Odstawić probówkę na 1 minutę.

• Zerwać, aby otworzyć
woreczek
z
folii
aluminiowej.
• Wyjąć kartę testową i
położyć ją na stole.
• Trzymać próbówkę do góry
nogami.
• Wycisnąć, aby dodać 3 krople
roztworu próbki do studzienki
załadowczej "S" na karcie
testowej.
• Odczytaj wyniki testu po 15 minutach.
• Po upływie 30 minut wynik jest
uznawany za niedokładny i nieważny.
• NIE WOLNO ponownie ładować
roztworu próbki na zużytą kartę
testową.
INTERPRETACJA WYNIKÓW
Pozytywny (+): Czerwone paski
pojawiają się na obu liniach T i C w
ciągu 15 do 30 minut.
Każdy widoczny odcień cienia na linii
T należy uznać za pozytywny.
Istnieje obecnie podejrzenie zakażenia wirusem COVID19. W związku z tym zachęcamy do:
•
Natychmiastowego kontaktu z lekarzem/lekarzem
rodzinnym lub z lokalną placówką służby zdrowia.
•
Stosowania się do lokalnych wytycznych
dotyczących samoizolacji.
•
Wykonania testu potwierdzającego PCR.
Negatywny (-): W ciągu 15 do 30
minut od załadowania próbki przy linii
C pojawia się czerwony pasek,
natomiast przy linii T nie widać
żadnego czerwonego paska.

Wynik negatywny nie może całkowicie wykluczyć
możliwości infekcji wirusowej. W związku z tym
zachęcamy do:
•
Przestrzegania
wszystkich
obowiązujących
przepisów dotyczących kontaktów z innymi oraz
środków ochronnych.
•
Infekcja mogła nastąpić nawet, jeśli wynik testu jest
negatywny.
•
W przypadku podejrzenia należy powtórzyć badanie
po 1 - 2 dniach, ponieważ nie we wszystkich fazach
infekcji można wykryć koronawirusa.
Nieważny: Jeśli na linii C nie pojawi
się czerwony pasek, oznacza to, że
wynik testu jest nieważny. Powtórz test
przy użyciu innej karty testowej.
Jeśli wynik testu jest nieważny:
•
Może to być spowodowane nieprawidłowym
wykonaniem testu.
•
Powtórz test.
•
Jeśli wyniki testu nadal są nieprawidłowe, skontaktuj
się z lekarzem lub centrum testowym COVID-19.
PROCEDURY PO INTERPRETACJI WYNIKÓW
• Proszę
użyć domowego
wybielacza w sprayu lub
70%- 75% alkoholu w sprayu,
aby zdezynfekować zużyte
elementy produktu.
•
•

Zużyte elementy produktu należy
włożyć do plastikowej torby.
Zamknąć torbę i włożyć ją do kolejnej
plastikowej torby. Wyrzucić worek
wraz z odpadami domowymi.

• Dokładnie umyć ręce.

PODSUMOWANIE
Nowe koronawirusy należą do rodzaju β. COVID-19 jest ostrą
chorobą zakaźną układu oddechowego. Ludzie są generalnie
na nią podatni. Obecnie głównym źródłem zakażenia są
pacjenci zakażeni nowym koronawirusem, źródłem zakażenia
mogą być również osoby zakażone bezobjawowo. Na
podstawie aktualnych badań epidemiologicznych okres
inkubacji wynosi od 1 do 14 dni, a najczęściej od 3 do 7 dni.
Do najczęstszych objawów należą gorączka, suchy kaszel i
zmęczenie. W niektórych przypadkach zgłaszane są również
bóle i dolegliwości mięśni, ból gardła, biegunka, zapalenie
spojówek, ból głowy, utrata smaku lub zapachu, wysypka na
skórze lub odbarwienie palców rąk i nóg. Do poważnych
objawów należą trudności w oddychaniu lub skrócenie
oddechu, ból lub ucisk w klatce piersiowej, utrata mowy lub
ruchów.
Bez szybkiej interwencji medycznej, w przypadkach
zakażenia COVID-19 mogą wystąpić poważne powikłania, a
nawet śmierć.

dodana została odpowiednia objętość próbki i nastąpiło
przesiąkanie membrany.

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE
Ten produkt jest odpowiedni dla osób z objawami podobnymi
do COVID-19, takimi jak kaszel, gorączka, zmęczenie i itp.,
aby pomóc we wczesnym rozpoznaniu infekcji SARS-CoV-2.
Może być również stosowany do badania osób bez objawów
COVID-19 w celu regularnego monitorowania ich stanu
zdrowia.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ZASADA DZIAŁANIA TESTU
Zestaw do wykrywania antygenu COVID-19 - Wymaz z nosa
jest immunochromatograficznym testem membranowym,
który wykorzystuje wysoce czułe przeciwciała monoklonalne
do wykrywania białka nukleokapsydu w SARS-CoV-2. Pasek
testowy składa się z następujących części: wkładki z próbką,
wkładki z odczynnikiem, membrany reakcyjnej i wkładki
pochłaniającej. Wkładka z odczynnikiem zawiera koloidalne
złoto sprzężone z przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko
białku nukleokapsydowemu SARS-CoV-2; membrana
reakcyjna zawiera przeciwciała wtórne przeciwko białku
nukleokapsydowemu SARS-CoV-2. Cały pasek jest
zamocowana wewnątrz plastikowego urządzenia. Kiedy
próbka jest dodawana do studzienki, koniugaty
zaabsorbowane w podkładce z odczynnikiem są rozpuszczane
i migrują wraz z próbką. Jeśli w próbce obecny jest antygen
SARS-CoV-2, kompleks utworzony pomiędzy koniugatem
anty-SARS-2 a wirusem zostanie wychwycony przez
przeciwciała monoklonalne anty-SARS-2 znajdujące się w
obszarze linii testowej (T) Brak linii T sugeruje wynik
negatywny. Jako kontrola proceduralna, czerwona linia pojawi
się zawsze w obszarze linii kontrolnej (C) wskazując, że

SKŁADOWANIE I STABLINOŚĆ
Przechowywać
w temp.
2°C do 30°C

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Traci ważność
po 24
Miesiącach
(patrz etykieta
opakowania)

Chronić Przed
światłem
Słonecznym

Utrzymywać w
stanie suchym

Przechowywać
poza
Zasięgiem
Dzieci

Nie używać,
Jeśli
Opakowanie
Jest Uszkodzone

Osoby, które nie są w stanie samodzielnie wykonać testu,
powinny zostać przebadane przez swoich opiekunów
prawnych.
Produkt ten ma zastosowanie do próbek wymazu z nosa.
Użycie innych typów próbek może spowodować
niedokładne lub nieważne wyniki testu.
Test należy wykonać w ciągu dwóch godzin od pobrania
próbki. Próbki przeterminowane mogą powodować
niedokładne wyniki.
Proszę upewnić się, że do testu została dodana
odpowiednia ilość próbki. Zbyt duża lub zbyt mała ilość
próbki może spowodować niedokładne wyniki.
Proszę odczekać 15 do 30 minut po załadowaniu próbki,
a następnie odczytać wyniki testu. Nieodpowiedni czas
oczekiwania może spowodować niedokładne wyniki.
Jeśli linia testowa lub linia kontrolna znajduje się poza
oknem testowym, nie należy używać tej karty testowej.
Wynik testu jest nieważny. Ponownie zbadać próbkę przy
użyciu innej karty testowej.
Jest to produkt jednorazowego użytku. NIE WOLNO
poddawać zużytych komponentów recyklingowi.
Zdezynfekuj zużyte produkty, próbki i inne materiały
eksploatacyjne za pomocą domowego wybielacza w
sprayu lub 70%-75% alkoholu w sprayu.
Przed i po wykonaniu testu należy dokładnie umyć ręce.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Granica wykrywalności (LoD): LoD tego produktu wynosi
około 0.05 ng/mL roztworu białka nukleokapsydu SARSCoV-2.
Reaktywność krzyżowa z innymi patogenami
Nie zaobserwowano reaktywności krzyżowej z następującymi
patogenami:
Staphylococcus
aureus,
Streptococcus
pneumoniae, Wirus różyczki, Wirus świnki, Adenowirus typu
3, Mycoplasma pneumoniae, Wirus parainfluenzy 2,
Metapneumowirus, SARS-CoV, MERS-CoV, Ludzki
koronawirus OC43, Ludzki koronawirus 229E, Ludzki
koronawirus NL63, Ludzki koronawirus HKU1, Bordetella
parapertussis, Wirus grypy B (Victoria Lineage), Wirus grypy
B (szczep B/Yamagata/16/1988), Wirus pandemiczny grypy A
(H1N1) z 2009 r., Wirus grypy A (H3N2), Wirus ptasiej grypy
typu A (H7N9), Wirus ptasiej grypy typu A (H5N1), Wirus
Epsteina-Barr, Enterowirus CA16, Rhinowirus, Neisseria
meningitidisoraz wirus syncytialny układu oddechowego.
Test zakłóceniowy
Nie zaobserwowano zakłóceń w przypadku następujących
materiałów: Abidol, Wodorotlenek glinu, Azytromycyna,
Beclometazon,
Bilirubina,
Budezonid,
Ceftriakson,
Deksametazon, Flunisolid, Flutikazon, Hemoglobina,
Chlorowodorek histaminy, Lewofloksacyna, Lopinawir,
Meropenem,
Mometazon,
Mucyna,
Oseltamiwir,
Oksymetazolina, Paramiwir, Fenylefryna, Rybawiryna,
Rytonawir, Wodorowęglan sodu, Chlorek sodu, Tobramycyna,
Acetonid triamcynolonu, Zanamiwir, α-interferon. Nie
zaobserwowano zakłóceń w przypadku następujących
patogenów układu oddechowego: Staphylococcus aureus,
Streptococcus pneumoniae, Wirus różyczki, Adenowirus typu
3, Mycoplasma pneumoniae, Wirus parainfluenzy 2,
Metapneumowirus, SARS-CoV, MERS-CoV, Ludzki
koronawirus OC43, Ludzki koronawirus 229E, Ludzki
koronawirus NL63, Ludzki koronawirus HKU1, Wirus grypy
B (Victoria Lineage), Wirus grypy B (szczep
B/Yamagata/16/1988), Wirus pandemiczny grypy A (H1N1) z
2009 r., Wirus grypy A (H3N2), Wirus ptasiej grypy typu A
(H7N9), Wirus ptasiej grypy typu A (H5N1), Wirus EpsteinaBarr, Enterowirus CA16, Rhinowirus, Wirus syncytialny
układu oddechowego.
Czułość, Specyficzność i Całkowita dokładność
Wydajność produktu została oceniona na próbkach
klinicznych, przy użyciu komercyjnego zestawu RT-PCR jako
metody

Wacik do
Jamy
Nosowej
Pozytywny
Negatywny
Suma

RT-PCR
Pozytywny

Negatywny

168
5
173

2
262
264

Czułość

Specyficzność

Suma

97.1%

99.2%

170
267
437
Suma
Dokładność
98.4%

95% CI:
[93.4%-99.1%]

95% CI:
[97.3%-99.9%]

95% CI:
[96.7%-99.4%]

Ogólnie rzecz biorąc, na 100 próbek zawierających wirusy
potwierdzone metodą RT-PCR, około 97 próbek pozytywnych
jest również testowanych pozytywnie z tym produktem. Na
100 próbek bez wirusa, około 99 próbek jest również
testowanych negatywnie z tym produktem.

pobrane tydzień po wystąpieniu objawów są bardziej
podatne na wyniki fałszywie ujemne.
INDEX OF SYMBOLS
Producent
Upoważniony
przedstawiciel we
Wspólnocie
Europejskiej
Contains sufficient for
<n> tests
Kod Partii
Numer Katalogowy
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Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do samodzielnej
diagnostyki COVID- 19. Ostateczna diagnoza nie
powinna być określana wyłącznie na podstawie wyniku
jednego testu, ale powinna być ustalana przez lekarza
specjalistę po ocenie objawów klinicznych i wyników
innych badań.
Wynik negatywny oznacza, że w próbce nie ma wirusa lub
wiremia jest poniżej granicy wykrywalności tego
produktu. Nie można całkowicie wykluczyć możliwości
infekcji wirusowej u pacjenta. Negatywny wynik może
spowodować również zbyt wczesne badanie po styczności
pacjenta z wirusem. W przypadku podejrzenia infekcji
wirusowej należy powtórzyć test po kilku dniach.
Wynik pozytywny oznacza, że w badanej próbce
występuje wiremia wyższa niż granica wykrywalności
tego produktu. Jednakże, intensywność koloru linii
testowej może nie korelować z ciężkością infekcji lub
postępem choroby u pacjenta.
Podczas przechowywania i użytkowania produktu należy
ściśle przestrzegać instrukcji. Wyniki fałszywie ujemne
mogą być również spowodowane niewłaściwymi
warunkami przechowywania lub nieprawidłowym
pobieraniem próbek.
NIE WOLNO używać testu, jeśli opakowanie jest
uszkodzone. Test może dać niedokładny wynik.
Próbki pobrane od osób bezobjawowo zakażonych
wirusem COVID-19 mogą dawać wyniki fałszywie
ujemne, jeśli nie zostanie pobrana wystarczająca ilość
wirusa.
Ilość antygenów wirusowych w próbce będzie się
zmniejszać wraz z czasem trwania choroby. Próbki

Nie Używać Ponownie
Chronić przed światłem
słonecznym

Data produkcji
Zapoznaj się z
instrukcją
użytkowania
Wyrób medyczny do
diagnostyki in vitro
Data przydatności
Przechowywać
pomiędzy 2-30°C
Nie używać, jeśli
opakowanie jest
uszkodzone
Utrzymywać w stanie
suchym
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