
MEDsan®  SARS-Cov-2 Antigenní rychlotest 

 
    Před použitím si pozorně přečtěte tuto příbalovou informaci a důsledně dodržujte pokyny. 

 
  ÚČEL POUŽITÍ  

Rychlý test antigenu MEDsan® SARS-CoV-2 je imunochromatografický test na pevné fázi určený pro in vitro kvalitativní 
detekci specifických anti-genů těžkého akutního respiračního syndromu koronavirus 2 (SARS-CoV-2) v lidském 
nasofaryngeálním a / nebo orofaryngeálním sekretu. Tato in vitro diagnostická souprava poskytuje pouze předběžný 
výsledek testu na infekci SARS-CoV-2, který musí být potvrzen alternativními testovacími metodami a klinickými nálezy. 
Testovací sada je použitelná ve zdravotnictví a ve vědecké oblasti výzkumu. 

  ÚVOD  

Koronaviry jsou obalené RNA viry, které se velmi rychle šíří mezi lidmi a způsobují dýchací, střevní, jaterní a neurologická 
onemocnění. Je známo sedm druhů koronaviru, které způsobují onemocnění člověka. Čtyři z těchto virů - 229E, OC43, 
NL63 a HKU1 - jsou převládající a u imunokompetentních jedinců typicky způsobují příznaky nachlazení. Tři další kmeny 
– virus způsobující syndrom náhlého selhání dýchání (SARS-CoV) a respirační syndrom (MERS-CoV) a těžký akutní 
respirační syndrom způsobený koronavirem 2 (SARS-CoV-2) – jsou zoonózy a bývají spojovány se závažnými 
smrtelnými onemocněními.  

Koronavirus 2019 (COVID-19) je respirační infekční onemocnění způsobené SARS-CoV-2. Mezi nejčastější příznaky 
patří horečka, kašel, únava, dušnost a ztráta čichu a chuti. V několika případech bylo zjištěno ucpání nosu, rýma, bolest 
v krku, bolest svalů a průjem. V současné době jsou osoby infikované SARS-CoV-2 hlavním zdrojem přenosu viru. Virus 
mohou šířit i infikované osoby bez příznaků. Na základě současného epidemiologického výzkumu je inkubační doba 2 
až 14 dní (medián inkubační doby je okolo 5 dní). MEDsan® SARS-CoV-2 antigenní rychlá testovací sada dokáže odhalit 
antigeny SARS-CoV-2 přímo ze vzorků nosohltanu nebo hltanových výtěru. 

  PRINCIP TESTU  

MEDsan® SARS-CoV-2 antigenní rychlá testovací sada je imunochromatografický test v laterálním toku na membráně. 
Při testu se používají protilátky proti SARS-CoV 2 (testovací linie T) a kozí anti-myší IgG (kontrolní linie C) zakotvené na 
nitrocelulózovém proužku. Tmavočerveně zabarvená podložka konjugátu obsahuje koloidní zlato konjugované s 
protilátkami SARS-CoV-2 (konjugáty SARS-CoV-2) a konjugáty myších IgG se zlatem. Když se do jamky v testovací 
kazetě přidá testovací roztok vzorku s rozpouštědlem, SARS-CoV-2 antigen, pokud je přítomen, se naváže na SARS-
CoV-2 konjugáty a vytváří komplex antigenních protilátek. Tento komplex migruje přes nitrocelulózovou membránu 
kapilárním působením. Když komplex dosáhne linii příslušných zakotvených protilátek, komplex se zkombinuje a vytvoří 
se tmavočerveně zbarvený pás, který potvrdí výsledek reaktivního testu. Absence barevného proužku v testovací oblasti 
naznačuje nereaktivní výsledek testu.  

Kromě toho test obsahuje vnitřní kontrolu (pás C), která by měla vykazovat tmavočervený zbarvený pás konjugátu 
imunokomplexu kozí anti-myší IgG / myší IgG-zlato bez ohledu na vývoj barvy na kterémkoliv z testovacích pásků. V 
opačném případě je výsledek testu neplatný a vzorek se musí znovu otestovat pomocí jiné testovací soupravy. 

  DODANÉ VYBAVENÍ  
Každé balení obsahuje testovací soupravu a vysoušedlo. 

Pufr(y)) | Sterilní tampon(y) na odběr vzorku | Extrakční zkumavku(y) s dávkovacím víčkem | Příbalový leták 

  NEDODANÉ POTŘEBNÉ VYBAVENÍ  

Časovač | Jazykový depresor (je zapotřebí pouze při odběru vzorků z hltanu) 

  SKLADOVÁNÍ A STABILITA  

Testovací soupravu lze skladovat v suchu při teplotě od 2°C do 30 °C a musí být chráněna před přímým slunečním 

zářením. Testovací kazeta musí být použita do 1 hodiny po rozbalení pouzdra. Pokud je v prostředí s vysokou vlhkostí, 

použijte ji okamžitě. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 

  ODBĚR VZORKŮ  

1. Pouze pro profesionální diagnostické použití in vitro. 

2. Test je určen k jednorázovému použití. 

3. Neprovádějte test v místnosti se silným prouděním vzduchu a v prostředí, které je příliš horké, příliš vlhké nebo příliš 
suché. 

4. Testovací kazeta má být použita co nejdříve po otevření pouzdra. Dlouhodobé vystavení vzduchu může mít za 
následek poruchu způsobenou vlhkem. Nepoužívejte ji, pokud je pouzdro poškozené nebo je porušen jeho obal. 

5. Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekci. Během testování dodržujte zavedená preventivní opatření 
proti mikrobiologickým rizikům a dodržujte standardní postupy pro správnou likvidaci vzorků. 

6. Při testování více vzorků vzorky dobře označte, aby nedošlo k jejich záměně. 

7. Po dokončení testu je nutno použité materiály jako testovací kazeta, extrakční zkumavka a tampony vyhodit do nádob 
na biologický odpad, které zneškodní osoba kvalifikovaná pro manipulaci s biologickým odpadem. 

  ODBĚR VZORKŮ  
Při odběru vzorků od pacientů dodržujte standardní preventivní opatření: použijte ochranný oděv, jednorázové rukavice, 
chirurgickou roušku a štít na ochranu obličeje a očí. 

Připravte extrakční zkumavku podle testovacího postupu (viz "Postup při testování") a použijte dodané jednorázové 

sterilní tampóny na odběr vzorků.. 

 

Odběr vzorků z výtěru nosu  

1. Požádejte pacienta, aby si sundal roušku a vyfouknul nos tak, aby se odstranil nashromážděný hlen z nosu. 

2. Zakloňte hlavu pacienta dozadu v úhlu 70°. 

3. Opatrně zasuňte tampon do nosní dírky. Tampon by měl dosáhnout povrch zadního nosohltanu (méně než 2,5 cm, 
dokud nenarazíte na rezistenci nosní mušle) a jemně kružte tamponem po dobu 5-10 sekund kvůli absorpci sekretu. 

4. Jemným rotačním pohybem vytáhněte tampon. 

5. Vložte tampon do připravené extrakční zkumavky (viz bod 2 v části "Postup při testování"). 

6. Požádejte pacienta, aby si znovu nasadil roušku. 

 
 

 
 

Odběr vzorků z hltanu 

1. Požádejte pacienta, aby si sundal roušku. 

2. Opatrně zakloňte hlavu pacienta dozadu v úhlu 70°. 

3. Vezměte jednorázový sterilní tampón na odběr vzorků, použijte depresory jazyka, aby jazyk nezasahoval do odběru 
vzorků tampón vložte otáčivými pohyby do úst do oblasti zadního hltanu a mandlí. (Nedotýkejte se jazyka a zubů.) 

4. Vložte tampon do připravené extrakční zkumavky (viz bod 2 v části "Postup při testování"). 

5. Požádejte pacienta, aby si znovu nasadil roušku. 

 
 

 
Kombinace odběru vzorků z hltanu a nosohltanu 
Existuje možnost kombinace obou metod odběru pomocí stejného tampónu, nejprve postupujte v odběru vzorků z hltanu 
a potom z nosohltanu. 

 
 

  POSTUP PŘI TESTOVÁNÍ  

Před provedením testu si nejprve důkladně přečtěte pokyny. Před provedením testu nechte testovací kazetu, vzorek, 
pufr nebo kontroly přizpůsobit pokojové teplotě (15 - 30 °C) a použijte je co nejdříve. 

1. Přidejte všechen pufr (380 pl) do extrakční zkumavky na jedno použití. 
2. Po odběru vzorku (viz "Odběr vzorku") vložte tampon do extrakční zkumavky, která obsahuje 380 Pl pufru a 

tamponem neustále otáčejte. Opakujte několikrát a inkubujte 2 minuty. 
 

3. Stiskněte tampon stěnami zkumavky tak, aby se tekutina z tamponu vyždímala. Vyberte tampon a zlikvidujte ho v 
souladu se zásadami při manipulaci s biologickým odpadem. 

4. Uzavřete extrakční zkumavku víkem. 
5. Vyjměte testovací kazetu z uzavřeného fóliového pouzdra a položte ji na čistý a rovný povrch. Přidejte 2 kapky z 

roztoku vzorku do jamky na testovací kazetě. 

6. Počkejte 15 minut na interpretaci a zaznamenání výsledku testu. Výsledek neinterpretujte po 20 minutách. 
 

 
  INTERPRETACE VÝSLEDKŮ  
POZITIVNÍ 

Pokud je kromě přítomnosti linie C vyvinuta i linie T, pak test indikuje přítomnost antigenů SARS-CoV-2 ve vzorku. 

Výsledek testu je pozitivní. 

NEGATIVNÍ 

Pokud je přítomna pouze linie C, nepřítomnost jakékoliv tmavočervené barvy v proužku T naznačuje, že ve vzorku nejsou 

detekovány žádné antigeny SARS-CoV-2. Výsledek testu je negativní.  

NEPLATNÝ 

Kontrolní linie C se nezobrazí a také chybí i kontrolní line T. Nejpravděpodobnějším důvodem selhání kontrolní linie C je 
nesprávný objem vzorku nebo nesprávná technika provedení testu. Zkontrolujte postup a opakujte test s novou testovací 
kazetou. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte místního distributora. 

 

 
 

  OMEZENÍ TESTU  

1. Tento test je vhodný pro testování lidského nosohltanového nebo hltanových sekretu. Tato testovací 
souprava není určena k použití z jiných tělních tekutin nebo vzorků. 

2. Tento rapid test poskytuje pouze předběžný výsledek. To znamená, že konečná klinická diagnóza by měla 
být potvrzena dalšími metodami testování nebo klinickými nálezy. Konečná diagnóza by neměla být 
založena pouze na výsledku jediného testu, ale měla by být stanovena lékařem až po vyhodnocení všech 
klinických a laboratorních nálezů. 

3. Negativní výsledek u jednotlivých subjektů naznačuje absenci detekovatelných antigenů SARS- CoV-2. 
Negativní výsledek testu nevylučuje možnost vystavení viru SARS-CoV-2 nebo jeho infekci. Negativní 
výsledek může dojít, jestliže množství antigenů SARS-CoV-2 přítomných ve vzorku je pod detekčním 
limitem testu. 

4. Optimální výkon testu vyžaduje přísné dodržování postupu testu popsaného v tomto příbalovém letáku. 
Odchylky a nesprávný objem vzorku mohou vést k nesprávným výsledkům. 

5. Připravený roztok se vzorkem neuchovávejte připraven déle než 60 minut. Může to vést k nesprávným 
výsledkům testu. 

  VÝKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY  
1. Klinické studie 
Činidla byla odeslána do nezávislých laboratoří na klinické vyhodnocení. Bylo odebráno celkem 120 výtěrů z nosohltanu 
od pacientů s klinicky potvrzenou infekcí SARS-CoV-2. Od neinfikovaných lidí bylo odebráno celkem 500 vzorků výtěrů 
z nosohltanu. Detekce antigenu ve vzorcích pacientů s COVID-19 má vysokou konzistenci s detekcí nukleových kyselin 
ze vzorků výtěrů. Míra pozitivity je 92,5 % (111/120), míra specificity je 99,8 % (499/500) a přesnost produktu je 98,4 %. 
2. Detekční limit (LOD) 
Detekční limit (LOD) antigenu rapid testu MEDsan® SARS-CoV-2 byl stanoven dvěma různými metodami. Během první 
metody se hodnotily různé koncentrace tepelně inaktivovaného SARS- CoV-2. Antigenní rapid test MEDsan® SARS-
CoV-2 má potvrzen loď 14,4 TCIDso / ml. Druhá metoda používala různé koncentrace rekombinantních antigenů s 
prokázáním loď 10 pg / ml. 

3. Specifičnost / zkřížená reaktivita 

Zkřížená reaktivita antigenu rapid testu MEDsan® SARS-CoV-2 byla hodnocena s jinými patogeny. Nebyly pozorovány 

žádné falešně pozitivní antigenové výsledky s následujícími potenciálními křížovými reaktantů: lidský koronavirus (229E, 

OC43, NL63), MERS, adenovirus, lidský metapneumovírus (hMPV), virus parainfuenzy 1-4, virus chřipky A & B, 

enterovirus, respirační syncyciální virus, rinoviry, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus 

pyogenes, Candida albicans, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella 

pneumophila a sdružený lidský nosní výplach - zástupce běžných respiračních mikrobiálních fór (zdraví dárci). 
4. Interference 

Potenciální interference antigenu rapid testu MEDsan® SARS-CoV-2 byla hodnocena pomocí přirozených klinických 
vzorků. Nebyly pozorovány žádné falešně negativní ani falešně pozitivní antigenové výsledky s následujícími 
potenciálními interferenčními látkami v uvedených koncentracích: lidská krev (1 % v / v), slizniční protein (1 mg / ml), 
mentol (50 mg / ml), dyklonín / mentol ( 2 mg / ml), fenylefrin (1% v / v), oxymetazolin (1 % v / v), triamcinolon (50 mg / 
l), ribavirin (50 mg / l), alkálie (10 % v / v)), benzokain a mentol (50 mg / ml), futikazónpropionát (5 % v / v), tobramycin 
(8 pg / ml), mupirocin (10 mg / ml) a biotin (0,15 mg / ml). 
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Česky 

 Viz návod k použití  Datum exspirace 

   Zdrav.prostředek na in vitro diagnostiku    Číslo šarže 

 Uchovávejte při teplotě 2 °C - 30 ° C  Výrobce 

 Počet testů v soupravě  Uchovávejte v suchu 

   Katalogové číslo  Nepoužívejte opakovaně 

   Chránit před slunečním zářením   
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