Diagnostika

Ryc h l o t e s t H e l i x i -SA RS-Co V-2 A g
IVS Diagnostika in vitro
Test je ur?en pouze pro profesionální pou?ití

ZAMÝ?LENÉ POU?ITÍ
Rychlotest i-SARS-CoV-2 Ag vyhodnocuje pomocí in vitro imunochromatografické analýzy kvalitativní p?ítomnost
antigenní bílkoviny nukleokapsid? viru SARS-CoV-2 ve vzorcích z nosohltanu (NP) a ústní ?ásti hltanu (OP)
neprodlen? nebo po p?idání výt?r? do virového transportního média od jedinc?, jejich? léka? se domnívá, ?e jde o
nákazu COVID-19.
Pomáhá p?i rychlém ur?ení diagnózy nákazy SARS-CoV-2.

STÁVAJÍCÍ ZNALOSTI
Koronaviry (CoV) p?edstavují velkou skupinu vir?, které zp?sobují onemocn?ní v rozsahu od b??ného nachlazení k
záva?n?j?ím onemocn?ním, jako je t??ký akutní respira?ní syndrom (SARS-CoV). SARS-CoV-2 je novým kmenem,
který se d?íve u lidí nerozpoznal. Koronaviry jsou zoonotické, co? znamená, ?e se p?ená?í mezi zví?aty a lidmi. N?kolik
známých koronavir? je v ob?h? u zví?at, ani? by zatím do?lo k nákaze lidí.
SARS-CoV-2 je novým koronavirem, který zp?sobuje infek?ní onemocn?ní s názvem COVID-19 (Koronavirové
onemocn?ní 2019). Pacienti s onemocn?ním SARS-CoV-2 trpí st?edním a? záva?ným respira?ním onemocn?ním s
t?mito p?íznaky: hore?ka, ka?el, du?nost. Práv? rychlotesty jsou naléhav? nutné proto, aby se poda?ilo zvládnout
probíhající pandemii.
Rychlotest Helix i-SARS-CoV-2 Ag je ur?en pro kvalitativní ur?ení p?ítomnosti antigenní bílkoviny nukleokapsid? viru
SARS-CoV-2, které se vyskytují v organizmu p?i nákaze SARS-CoV-2, a tedy pomáhá p?i diagnóze onemocn?ní
SARS-CoV-2.

PRINCIP TESTU
Rychlotest i-SARS-CoV-2 Ag je imunochromatografickou analýzou laterálního toku, která vyu?ívá vysoce citlivé
monoklonální protilátky k ur?ení p?ítomnosti antigenní bílkoviny nukleokapsid? (N) ve výt?rech z nosohltanu (NP) a
ústní ?ásti hltanu (OP).
Protilátky Anti-SARS-CoV-2 jsou p?edem pota?ené v oblasti zku?ební linky. B?hem testování vzorek reaguje s
protilátkou SARS-CoV-2 konjugovanou s ?ásticemi zlata. Imunitní komplex Ag a konjugáty se posouvají
chromatograficky vzh?ru na membránu a reagují s protilátkou anti-SARS-CoV-2 v oblasti zku?ební linky. Pokud se ve
vzorku vyskytují protilátky SARS-Cov-2, zobrazí se v oblasti zku?ební linky barevná linka. Pokud se ve vzorku
nevyskytují protilátky SARS-CoV-2, nezobrazí se v dané oblasti zabarvená linka, ?ím? je z?ejmé, ?e je výsledek
negativní. Jako kontrola správného postupu se v v?dy zobrazí barevná linka v kontrolní oblasti, co? znamená, ?e se
pou?ilo správné mno?ství vzorku a do?lo ke knotovému jevu u membrány.

?INIDLA A MATERIÁLY
?inidla a materiály, které jsou sou?ástí sady
Sada má jednotnou velikost. Konfigurace komponent? sady je uvedena ní?e:
Katalogové ?.

Komponenty

Velikost sady (po?et test?)

25

Zku?ební kazety (po?et)

25

Extrak?ní pufr (po?et lahvi?ek)

2

Nosohltanové nebo orofaryngeální

25

Vzorkovací lahvi?ky (po?et)

25

Návod k pou?ití

1

Dal?í nutné materiály, které nejsou sou?ástí sady
1. Stopky

i-101

SKLADOVÁNÍ A STABILITA
1. Sadu skladujte p?i 2-30° C.
2. Pokud skladujete p?i 2-8°C, zajist?te, aby p?ed otev?ením m?lo zku?ební za?ízení teplotu15-30° C
3. Neukládejte sadu do mrazni?ky, ani neskladujte p?i teplot? vy??í ne? 30° C.

ODB?R VZORKU A P?ÍPRAVA
P?íprava odb?ru vzorku
Postupujte prosím p?i odb?ru vzork? kv?li COVID-19 podle pokyn? CDC:
https:// www.cdc.gov/ coronavirus/ 2019-ncov/ lab/ guidelines-clinical-specimens.html
1. Extrak?ní zkumavku ozna?te. Vlo?te zku?ební extrak?ní zkumavku do stojanu na zkumavky. Ujist?te se, ?e zkumavka je ulo?ená
pevn?.
2. P?idejte 300 µl extrak?ního pufru do extrak?ní zkumavky.
3. Vzorek by se m?l co nejd?íve po odb?ru testovat.
4. Odebraný vzorek a extrak?ní pufr neprodlen? pou?ijte. Dejte pozor na kontaminaci.
5. Pokud nelze vzorek otestovat ihned po odb?ru, lze pou?ít místo extrak?ního pufru virové transportní médium (VTM).
Doporu?ovaný objem VTM je ne více ne? 1ml.
6. Doporu?ené podmínky skladování vzorku jsou následující:
Skladovací podmínky vzorku

2-8° C

Pokojová teplota (20±5°C)

Extrak?ní pufr

4 hodiny

1 hodina

Výt?rová ty?inky NP/ OP v VTM

12 hodin

8 hodin

Odb?r vzorku pomocí nosohltanové výt?rové ty?inky
1. Opatrn? zasu?te ty?inku do nosní dírky pacienta tak, abyste dosáhli na povrch zadní st?ny nosohltanu.
2. N?kolikrát ty?inkou oto?te.
3. Vyjm?te ty?inky z dutiny nosní.
4. Pokud vychýlená p?epá?ka nebo p?eká?ka brání odebrání vzorku z jedné nosní dírky, pou?ijte stejnou ty?inku k odb?ru vzorku s
druhé nosní dírky.
5. Postupujte dále podle pokyn? k extrakci vzork? z ty?inky.

Odb?r vzorku pomocí orofaryngeální výt?rové ty?inky
1. Pokud je to nutné, pou?ijte ?pachtle k p?idr?ení jazyku.
2. Vlo?te ty?inku do zadní ?ásti hltanu a oblasti kr?ních mandlí.
3. Ot?ete ty?inku o oba patrové oblouky a zadní ?ást hltanu, ani? byste se dotkli jazyka, zub? a dásní.
4. Postupujte dále podle pokyn? k extrakci vzork? z ty?inky.

Pokyny k extrakci vzorku z ty?inky
1. Vlo?te ty?inku do extrak?ní zkumavky, která obsahuje 400-500 µl extrak?ního pufru.
12 kapek
vzorkovacího pufru

2. Alespo? ?estkrát oto?te ty?inku a tla?te vrchní ?ást ty?inky na dno a do st?ny
extrak?ní zkumavky.
3. Nechte ty?inku v extrak?ní zkumavce po dobu 1 minuty.
4. N?kolikrát prsty stiskn?te vn?j?í st?nu extrak?ní zkumavky, aby se ty?inka
pono?ila. Vyjm?te ty?inku. Extrahovaný roztok se pou?ije jako zku?ební vzorek.

ZKU?EBNÍ POSTUP
P?ed testování ponechte zku?ební za?ízení, zku?ební vzorek a extrak?ní pufr ustálit p?i pokojové teplot?
(15-30 °C).
1. Vyjm?te zku?ební za?ízení ze zataveného obalu t?sn? p?ed provád?ním testu a nechte jej le?et na pracovní desce.
2. Umíst?te vst?ikovací ví?ko t?sn? na extrak?ní zkumavku.
3. Oto?te extrak?ní zkumavku se vzorkem a p?idejte 3 kapky (60-80 µl) zku?ebního vzorku tak, ?e stiskn?te extrak?ní zkumavku s
roztokem nad vzorkovacím okénkem.
4. Po?kejte, a? se objeví barevné linky. Výsledky lze ode?ítat b?hem 15 minut. Po 20 minutách ji? výsledky ode?ítat nelze.

Výsledky

3 kapky

15-20
minut

Zku?ební postup s ty?inkou ve virovém transportním médiu (VTM)
1. Promíchejte vzorek ve VTM t?epáním podle standardního postupu v laborato?ích.
2. Odeberte 300 µl vzorku z ty?inky pomocí kalibrované mikropipety ze zkumavky s VTM. P?idejte ve?kerý odebraný vzorek do
vzorkovací lahvi?ky, jakmile rozlepíte zatavený obal.
3. Postupujte podle krok? 1-4 Zku?ebního postupu vý?e.
Pozn.: Citlivost tohoto testu m??e ovlivnit nadm?rné z?ed?ní roztoku, doporu?uje se pou?ívat 1ml VTM.Z?ed?ní m??e vyústit ve
sní?enou citlivost testu.

KONTROLA KVALITY
1. Vnit?ní kontrola: Tento test obsahuje vestavný kontrolní prvek v lince C. Po p?idání vzorku a roztoku k ?ed?ní vzorku se objeví
barevná linka v oblasti linky C. Pokud se linka C neobjeví, test je neplatný. Zkontrolujte postup a zopakujte zkou?ku s novým
za?ízením.
2. Kontrola pozitivního a negativního výsledku: Kontroly pozitivního a negativního výsledku by se m?ly zkou?et, aby se zaru?ilo
správné provád?ní analýzy, zejména za následujících okolností:
Sadu pou?ívá nová obsluha;
B. Pou?ívá se nová ?ar?e zku?ebních sad;
C. Pou?ívá se nová zásilka sad;
D. Teplota p?i skladování sad se pohybovala mimo rozmezí 2-30 °C;
E. Teplota zku?ební oblasti se pohybuje mimo 15-30 °C;
F. Je nutné ov??it nad o?ekávání vy??í frekvenci pozitivních nebo negativních výsledk?;
G. Musí se vy?et?it p?í?ina opakovaných neplatných výsledk?; nebo
H. Pou?ívá se nové zku?ební za?ízení (nap?. p?irozené sv?tlo oproti um?lému osv?tlení).

INTERPRETACE VÝSLEDK? ANALÝZY
1. Platná analýza

2. Neplatná analýza

1.1 Test je platný, pokud se zabarví linka C.
1.2 Pokud se zabarví pouze linka C, výsledkem
testu jsou chyb?jící protilátky viru SARS-CoV-2 ve
vzorku, tedy pravd?podobn? nejde o onemocn?ní
(negativní výsledek)

1.3 Pokud se zabarví linka C i T, znamená to, ?e ve vzorku
se vyskytují protilátky
viru SARS-CoV-2, tedy pravd?podobn? jde o onemocn?ní
(pozitivní výsledek).

Siln? pozitivní

Slab? pozitivní

Pokud se linka C nezabarví, analýza je neplatná bez ohledu na
to, zda se zabarvila linka T. Opakujte analýzu s novým
za?ízením.

CITLIVOST A SPECIFICITA
Rychlotest i-SARS-CoV-2 Ag byl validován s pou?itím 161 klinických vzork? a pou?itím PCR jako referen?ní metody. Validace prokázala, ?e
rychlotest i-SARS-CoV-2 Ag vykazuje vysokou citlivost 94,6 %, specificitu 99,5 %, p?esnost 98,6%
Metoda
Rychlotest
i-SARS-CoV-2 Ag

RT-PCR

Celkem

Výsledky

Pozitivní

Negativní

Pozitivní

35

1

36

Negativní

2

181

183

37

182

219

Celkové výsledky

VAROVÁNÍ
1. Tento p?íbalový leták se musí p?e?íst celý, ne? se provede test. Pokud nebudete postupovat podle t?chto pokyn?, mohou být výsledky
nep?esné.
2. Výsledky testu by se m?ly ?íst v rozmezí 15 a 20 minut poté, co je vzorek aplikován do zku?ební oblasti. Výsledky po 20 minutách
mohou být ji? chybné.
3. Zatavený obal neotvírejte, dokud nemáte p?ipraveno v?e nezbytné k testování. Jakmile se obal kazet otev?e, musí se kazety
spot?ebovat do 2 hodin.
4. Nepou?ívejte pro?lá za?ízení.
5. Ve?kerá ?inidla p?ed pou?itím ponechte p?i pokojové teplot? (15-30 °C).
6. Nepou?ívejte komponenty odli?ného typu jako náhra?ku za komponenty této sady.
7. Noste ochranné od?vy a jednorázové rukavice p?i manipulaci s ?inidly a klinickými vzorky. Po provedení testu si ?ádn? umyjte ruce.
8. P?i manipulaci se vzorky nebo ?inidly ze sady neku?te, nepijte ani nejezte.
9. Ve?keré vzorky a pou?ité materiály zlikvidujte jako biologicky nebezpe?ný odpad.
10. S negativními a pozitivními kontrolami nakládejte stejným zp?sobem jako se vzorky od pacient? kv?li ochran? obsluhy.
11. Neprovád?jte test v místnosti se silným pr?vanem, tedy elektrickým ventilátorem nebo silnou klimatizací.

OMEZENÍ POSTUPU
1. P?í?iny respira?ních infekcí zp?sobených mikroorganizmy jinými ne? SARS-CoV-2 se v tomto testu neprokazují. Rychlotest
i-SARS-CoV-2 Ag doká?e ur?it ?ivotaschopný i ne?ivotaschopný vir SARS-CoV-2. Výkonnost rychlotestu i-SARS-CoV-2 Ag závisí na
mno?ství protilátek a nemusí být v souladu s výsledky analýzy kultivace vir? provedené u toto?ného vzorku.
2. Pokud nebudete postupovat podle zku?ebního postupu, m??ete negativn? ovlivnit pr?b?h zkou?ky a/ nebo poru?it platnost výsledk?
testu.
3. Pokud je výsledek testu negativní a p?etrvávají klinické p?íznaky, doporu?ujeme pou?ít dal?í odli?nou klinickou metodu testování.
Negativní výsledek kdykoliv automaticky nevy?azuje mo?nost výskytu protilátek SARS-CoV-2 ve vzorku, proto?e se mohou vyskytovat
pod úrovní detekovatelného mno?ství v rámci testu nebo v p?ípad? nesprávného odb?ru nebo p?epravy vzorku.
4. Stejn? jako u ve?kerých diagnostických test? by m?l diagnózu potvrdit léka? po zvá?ení ve?kerých klinických a laboratorních zji?t?ní.
5. Pozitivní výsledky nevylu?ují koinfekce s jinými patogeny.
6. Negativní výsledky by se m?ly pova?ovat za pravd?podobné a potvrdit by je m?la oprávn?ná molekulární analýza Ú?adu pro kontrolu
potravin a lé?iv, pokud je to nutné, pro klinické ?ízení v?etn? kontroly infekce.

Výrobce:
Cellex Biotech (Suzhou) Co., Headquarter & Manufacture Location: 1F, North Block, 16 Building, 8 Jinfeng Road, New District, Suzhou,
Jiangsu, 215163, P.R. China TEL: +86-512-66897003 FAX: +86-512-66897002

Zplnomocn?ný zástupce:
Lotus NL B.V. Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands. Tel? +31644168999 E-mail? peter@lotusnl.com
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