
 
 
 

Návod na použitie 
Súprava pre detekciu antigénu COVID-19 

 - nosové výter 
 SK  

 
Pre vlastné test / Vhodné pre neprofesionálov na vykonávanie 
vlastnej testu. 
 
UPOZORNENIA PRED POUŽITÍM 
1. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte pokyny k 

produktu. 
2. Ak nemôžete urobiť test sami, mal by mu ho dať zákonný 

zástupca. 
3. Samoskúšky detí do 15 rokov by sa mal vykonávať pod 

dohľadom dospelých. 
4. Tento test slúži na detekciu antigénu SARS-CoV-2 v 

nosných sekrétoch, ktoré sú odoberané sterilnými 
nosovými výtery. 

5. U pacientov s nedávnou anamnézou nosového traumy 
alebo chirurgického zákroku alebo s ťažkou koagulačné 
dysfunkciou je pri odbere výterov z nosa nutná jemná 
operácia, aby nedošlo k poraneniu nosa. 

6. Pre testovanie použite komponenty dodávané v sade. 
Nepoužívajte komponenty z iných kanálov.  

7. Tento produkt používajte na dobre osvetlených miestach, 
aby ste získali presnú interpretáciu výsledkov. 

 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ 
PRODUKTU 
1. Ak dosiahnete pozitívneho výsledku, čo najskôr kontaktujte 

svojho rodinného lekára alebo vyhľadajte pomoc od 
profesionálneho zdravotníckeho zariadenia. K ďalšiemu 
potvrdenie vírusovej infekcie musíte previesť test nukleových 
kyselín. 

2. Negatívny výsledok nemôže úplne vylúčiť možnosť vírusovej 
infekcie. Nesprávne vzorkovania alebo nízka vírusová nálož 
môžu tiež viesť k falošne negatívnym výsledkom. 

3. Ak vám pri odbere vzoriek dôjde k poraneniu nosa, navštívte 
lekára. 

4. Po dokončení testu dezinfikujte vatové tampóny, testovacie 
karty a ďalšie použité komponenty bieliacim sprejom alebo 70% 
-75% alkoholom. 

5. Dezinfikované predmety zabaľte podľa miestnych predpisov a 
zlikvidujte ich. 

6. Po teste si dôkladne umyte ruky. 
 
KOMPONENTY VÝROBKU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÍPRAVA PRED TESTOM 

 
 
 
 
 
 

• Komponenty produktu nechajte pri izbovej teplote 

(15-30 ° C alebo 59-86 ° F). 

 
 
 
 
 
 

• Vyfúknite nos, aby ste vyčistili nosové 

dutiny. 

 
 
 
 
 
 
 

• Umyte si ruky a udržujte ich v suchu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Starostlivo si prečítajte návod 

na použitie. 

• Môžete tiež naskenovať QR kód 

pre prevádzkové video. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Skontrolujte prosím dátum 

uplatňovania   na druhej 

strane vrecka z hliníkovej fólie. 

• Nepoužívajte test, ktorého 

platnosť vypršala. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Použite svoj telefón alebo 

hodinky ako časovač. 

 
 
 
 
 
 

• Na dezinfekciu použitých komponentov 

produktu použite bieliace sprej pre 

domácnosť alebo 70-75% alkoholový sprej. 

 
 
 

Extrakcia vzorky 
Trubica & Uzáver 
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Nakladacia jamka "S" 

Puzdro z hliníkovej fólie 

Olúpte ZDE 
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Neotvárajte to) Návod na 
použitie 



POSTUPY TESTU 

 
 
 
 
 
 
 

• Odlepte vonkajší obal 
odberového tampónu. 

• Nedotýkajte sa špičky 
tampónu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Jemne vložte tampón do nosovej dutiny 
2-3 cm . 

 

• Jemne otáčajte tampónom o 5 otáčok po 
dobu 20 sekúnd, aby ste zachytili 
sekrécie v nose. 

• Nestriekajte tampón dovnútra, aby 
ste si neporanili nos. 

 
 
 
 
 
 
 

• Opatrne vložte rovnaký tampón do 
druhej nosovej dutiny. 

• Jemne tampón 5 krát otočte a potom ho 
Otáčajte po dobu 20 sekúnd. 

 
 
 
 
 
 
 

• Odstráňte hliníkovú fóliu z odberovej 
skúmavky. 

• Vložte tampón do skúmavky na 
extrakciu vzorky. Tampón premiešajte 
v roztoku najmenej 5 krát. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Stlačte hadičku prsty. 
• Pohybujte tampónom najmenej 3 krát 

hore a dole, aby ste z tampónu vypustili 
roztok vzorky. 

• Vyberte tampón. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Bezpečne uzavrite viečko na skúmavke 
na extrakciu vzorky. 

• Jemne trikrát stlačte skúmavku, aby sa 
roztok vzorky premiešal. 

• Nechajte skúmavku pokojne 1 minútu. 

 
 
 
 
 
 
 

• Odstránením otvorte vrecko 
z hliníkovej fólie 

• Vyberte testovaciu kartu a 
položte ju na stôl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Otočte trubičku hore dnom. 
• Stlačením pridajte 3 kvapky 

roztoku vzorky do plniaceho 
otvoru "S" na testovacej karte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Precitaj si prosím výsledky po 15 
minút. 

• Výsledok Prečítané po 30 minútach je 
považovaný za nepresný a neplatný. 

• Nevkladajte roztok vzorky na použitú 
testovacími kartu. 

 
INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV 

 
 
 
 
 
 

Pozitívne (+): Červené čiary sa objaví 
na líniu T i C za 15 až 30 minút. 
Akýkoľvek viditeľný odtieň tieňa na 
línii T by sa mal považovať za 
pozitívny. 

Ak ste v súčasnej dobe podozriví z infekcie COVID-19. 
Preto vám odporúčame: 
• Zavolajte svojmu lekárovi / praktického lekára alebo 

miestne zdravotné oddelenie. 
• Riaďte sa miestnymi pokynmi pre izoláciu. 
• Urobte potvrdzovací test PCR. 

 
 
 
 
 

Negatívne (-): 15-30 minút po vložení 
vzorky sa na linke C objavia červenú 
čiaru a na linke T sa neobjaví žiadnu 
červenú čiaru. 

Negatívny výsledok úplne nevylučuje, že nie ste nakazení 
vírusom. Dúfame teda, že: 
• Je potrebné naďalej dodržiavať všetky príslušné 

pravidlá týkajúce sa kontaktu s ostatnými a ochranných 
opatrení. 

• Ak je test negatívny, existuje tiež možnosť infekcie. 
• Ak máte pochybnosti o výsledkoch, opakujte prosím 

test po 1-2 dňoch, pretože koronavírus nie je prítomný 
vo všetkých štádiách infekcie, takže ho možno presne 
detegovať. 

 
 
 
 
 

Neplatné: Ak sa na línii C 
neobjevížádnou červenú čiaru, 
znamená to, že výsledok testu je 
neplatný. 
Znovu otestujte pomocou inej 
testovacej karty. 

Ak je výsledok testu neplatný: 
• Možno spôsobené nesprávnym vykonaním testu. 
• Zopakujte test. 
• Ak sú výsledky testu stále neplatné, kontaktujte lekára 

alebo testovacie centrum COVID-19. 

 
POSTUPY PO INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV 

 
 
 
 
 
 
 

• Na dezinfekciu použitých 
komponentov produktu 
použite bieliace sprej pre 
domácnosť alebo 70-75% 
alkoholový sprej. 

 
 
 
 
 
 
 

• Vložte komponenty použitého produktu 
do plastového vrecka. 

• Utesníte sáčok a vložte ho do ineho 
plastového vrecka. Zlikvidujte vak a 
domáce odpad Spoločne. 

 
 
 
 
 
 

• Dôkladne si umyte ruky. 

 
ZHRNÚŤ  
Nový koronavírus patrí do rodu β. COVID-19 je akútne 
respiračné infekcie. Ľudia sú všeobecne náchylní k infekcii. V 
súčasnej dobe sú hlavným zdrojom infekcie pacienti 
infikovaní novým koronavírusy; zdrojom infekcie môžu byť 
tiež asymptomatickí nositelia vírusu. Podľa súčasného 
epidemiologického prieskumu je inkubačná doba 1 až 14 dní, 
väčšinou 3 až 7 dní. Spoločné príznaky: horúčka, suchý kašeľ 
a únava. V niektorých prípadoch sa môže tiež objaviť bolesť, 
bolesť hrdla, hnačka, zápal spojiviek, bolesť hlavy, strata chuti 
alebo zápachu, kožná vyrážka alebo zmena farby prstov na 
rukách alebo nohách. Medzi závažné príznaky patrí: ťažkosti s 
dýchaním alebo krátke dýchanie, bolesť alebo tlak na hrudi, 
strata reči alebo pohyblivosť. Bez včasného lekárskeho zásahu 
môžu prípady COVID-19 zaznamenať vážne komplikácie 
alebo dokonca smrť. 
 



 
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Tento produkt je vhodný pre osoby s príznakmi podobnými 
COVID-19, ako je kašeľ, horúčka, únava atď., Ktoré pomáhajú 
pri včasnej diagnostike infekcie SARS-CoV-2. 
Môže byť tiež použitý na testovanie ľudí, ktorí nemajú žiadne 
príznaky COVID-19, pre pravidelné monitorovanie ich 
zdravie. 
 
PRINCÍP TESTU 
Antigénová testovacia súprava COVID-19 -Nosné výter je 
imunochromatografický membránový test, ktorý na detekciu 
nukleokapsidového proteínu SARS-CoV-2 používa vysoko 
citlivú monoklonálnu protilátku. Nosové výter sa skladá z 
nasledujúcich častí: podložka na vzorky, podložky na činidlá, 
reakčná membrána, absorpčné podložka. Podložka na činidlá 
obsahuje koloidné zlato spojené s monoklonálnou protilátkou 
proti nukleokapsidovému proteínu SARS-CoV-2; reakčná 
membrána obsahuje sekundárnu protilátku proti 
nukleokapsidovému proteínu SARS-CoV-2. Celý pás je 
upevnený v plastovom zariadení. 
Keď je vzorka pridaný do jamky, konjugát adsorbovaný v 
podložke na činidla sa rozpustí a migruje so vzorkou. Ak je vo 
vzorke prítomný antigén SARS-CoV-2, komplex konjugátu 
anti-SARS-CoV-2 a vírusu bude zachytený špecifickou 
monoklonálnou protilátkou anti-SARS-CoV-2 potiahnutou v 
oblasti detekčnej línie (T). Absencia línia T naznačuje 
negatívny výsledok. Aby slúžil ako procedurálne kontrola, v 
oblasti kontrolnej línie (C) sa vždy objavia červená čiara, čo 
znamená, že bol pridaný správny objem vzorky a došlo k 
efektu presakovaniu membrány. 
 

SKLADOVANIE A STABILITA 

 
Skladujte na 
2°C do 30°C  

Platnosť vyprší 
za 24 mesiacov 
(pozri štítok na 

obale) 

 

Chráňte pred 
slnečným 
žiarením  

Udržujte v suchu 

 

Uchovávajte 
mimo dosahu 

detí  

Nepoužívajte, ak 
je obal 

poškodený 

 
UPOZORNENIE A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

1. Ak nemôžete urobiť test sami, mal by mu ho dať zákonný 
zástupca. 

2. Tento produkt je použiteľný pre vzorky nosných výterov. 
Použitie iných typov vzoriek môže spôsobiť nepresné 
alebo neplatné výsledky testu. 

3. Test vykonajte do dvoch hodín po odbere 
vzorku.Zastaralé vzorky môžu spôsobiť nepresné 
výsledky. 

4. Uistite sa, že je pridané správne množstvo vzorky pre 
testovanie. Príliš veľké alebo malé množstvo vzorky môže 
spôsobiť nepresné výsledky. 

5. Po načítaní vzorky počkajte 15 až 30 minút a potom si 
prečítajte výsledky testu. Nesprávna čakacia doba môže 
spôsobiť nepresné výsledky. 

6. Ak je testovací alebo kontrolné linka mimo testovacie 
okienko, nepoužívajte testovaciu kartu. Výsledok testu je 
neplatný. Znovu otestujte vzorku pomocou inej testovacej 
karty. 

7. Tento produkt je jednorazový. Nerecyklujte použité 
komponenty. 

8. Dezinfikujte použité výrobky, vzorky a ďalší spotrebný 
materiál pomocou bieliaceho spreja pre domácnosť alebo 
70% - 75% alkoholového spreje. 

9. Pred testom a po teste si dôkladne umyte ruky. 
 
VÝKON PRODUKTU  
Detekčný limit (LOD): Loď tohto produktu je asi 0,05 ng / ml 
roztoku nukleokapsidového proteínu SARS-CoV-2. 
 
Skrížená reakcia s inými patogénmi 
Žiadna skrížená reakcia s nasledujúcimi patogénmi: 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, vírus 
osýpok, vírus mumpsu, adenovírus typu 3, Mycoplasma 
pneumoniae, vírus parainfluenzy 2, metapneumovirus, SARS-
CoV, MERS-CoV, ľudský koronavírus OC43, ľudský 
koronavírus 229E, ľudský koronavírus NL63, ľudský 
koronavírusy parapertussis, vírus chrípky B (Victoria Lineage), 
vírus chrípky B (kmeň B / Yamagata / 16/1988), vírus 
pandemickej chrípky A (H1N1) 2009, vírus chrípky A (H3N2), 
vírus vtáčej chrípky A (H7N9 ), vtáčia chrípka vírus (H5N1), 
vírus Epstein-Barr, Enterovírus CA16, rhinovirus, Neisseria 
meningitidis a respiračné syncytický vírus. 
  
TEST RUŠENIA  
Neboli pozorované žiadne interferencie s nasledujúcimi 
materiálmi: Abidol, hydroxid hlinitý, azitromycín, 
beklometazón, bilirubín, budezonid, ceftriaxon, dexametazón, 
flunisolid, flutikazón, hemoglobín, histamín hydrochlorid, 
levofloxacín, lopinavir, meropeném, metometason, mucín, 
mucín Fenylefrín, Ribavirín, ritonavir, hydrogénuhličitan 
sodný, chlorid sodný, tobramycín, triamcinolón, zanamivir, α-
interferón. Žiadne rušenie nebolo pozorované u nasledujúcich 

materiálov: Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumoniae, vírus osýpok, adenovírus typu 3, Mycoplasma 
pneumoniae, vírus parainfluenzy 2, metapneumovirus, SARS-
CoV, MERS-CoV, ľudský koronavírus OC43, ľudský 
koronavírus 229E, ľudský koronavírus NL63, ľudský 
koronavírus HKU1 Victoria Lineage), vírus chrípky B (kmeň 
B / Yamagata / 16/1988), vírus pandemickej chrípky A (H1N1) 
2009, vírus chrípky A (H3N2), vírus vtáčej chrípky A (H7N9), 
vírus vtáčej chrípky A (H5N1), vírus Epstein-Barr, 
Enterovírus CA16, rhinovirus, Respiračné syncytický vírus. 
Citlivosť, špecificita a celková presnosťVezměte si jako 
referenci komerční soupravu RT-PCR. 
 
Citlivosť, Špecifickosť & Celková přesnost 
Výkon produktu bol hodnotený klinickými vzorkami s 
použitím komerčnej súpravy RT-PCR ako referenčnej metódy. 
 

Nosní výtěr RT-PCR Celkový Pozitivní Negativní 
Pozitivní 168 2 170 
Negativní 5 262 267 
Celkový 173 264 437 

 Citlivosť Špecifickosť Celková 
přesnost 

 97,1% 99,2% 98,4% 

 
95% CI: 

[93,4%-99,1%] 
95% CI: 

[97,3%-99,9%] 
95% CI: 

[96,7%-99,4%] 
 
Všeobecne povedané, zo 100 vzoriek obsahujúcich vírusy 
potvrdených RT-PCR bolo po testovaní produktu pozitívnych 
tiež približne 97 pozitívnych vzoriek. Zo 100 vzoriek bez 
vírusu bolo po testovaní produktu taktiež určené ako negatívne 
približne 99 vzoriek. 
 
LIMIT 
1. Tento produkt sa používa iba pre autotest a diagnostiku 

COVID-19. Konečný výsledok diagnózy by nemal byť 
určený len jedným vyšetrením, ale mal by byť určený 
profesionálnym lekárom pri hodnotení klinických 
príznakov a ďalších výsledkov vyšetrení. 

2. Negatívny výsledok naznačuje, že vo vzorke nie je žiadny 
vírus alebo že je vírusová nálož pod detekčný hranicou 
tohto produktu. Nemožno úplne vylúčiť možnosť 
vírusovej infekcie pacienta. Ak ste po vystavení vírusu 
príliš skoro na test, môžete tiež získať negatívny výsledok. 
Ak máte podozrenie na vírus, zopakujte test za niekoľko 
dní. 

3. Pozitívny výsledok naznačuje, že vírusová nálož 
testovanej vzorky je vyššia ako detekčný limit tohto 
produktu. Intenzita farby testovacie línie však nemusí 

 



súvisieť so závažnosťou infekcie alebo progresiou 
ochorenia pacienta. 

4. Pri skladovaní a používaní prísne dodržiavajte návod na 
použitie produktu. Falošne negatívne výsledky môžu byť 
tiež spôsobené abnormálnymi podmienkami skladovania 
alebo nesprávnym vzorkovaním. 

5. NEPOUŽÍVAJTE test, ak je poškodený obal. Výsledok 
testu môže byť nepresný. 

6. Vzorky odobraté od asymptomatických ľudí COVID-19 
môžu mať falošne negatívne výsledky, pokiaľ nie je 
zhromaždilo dostatok vírusov. 

7. Množstvo vírusových antigénov vo vzorke sa bude 
znižovať s rastúcim priebehom ochorenia. Pri vzorkách 
odobratých jeden týždeň po nástupe príznakov existuje 
väčšia možnosť falošne negatívnych výsledkov. 

 
INDEX SYMBOLŮ 

 
Výrobca 

 
Dátum Výroby 

 
Autorizovaný zástupca 
v Európskom 
spoločenstve 

 
Viď návod na 
použitie 

 
Obsahuje dostatočné 
pre <n> testy  

Diagnostické 
zdravotnícke 
pomôcky in vitro 

 Dávkový kód 
 

Dátum uplatňovania 

 Katalógové číslo  
Skladujte medzi 2-
30°C 

 
Nepoužívajte znova 

 
Nepoužívajte, ak je 
obal poškodený 

 
Chráňte pred slnečným 
žiarením  

Udržujte v suchu 
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