
SAFECARE 

Rýchly antigénový test na COVID-19 

Príbalový leták 

 
Iba na profesionálnu in vitro diagnostiku. 

Rýchly antigénový test na COVID-19 je imunotestom na báze kapilárneho vzlínania určeným na kvalitatívnu 
detekciu nukleokapsidového proteínu - antigénu vo vzorke nosového alebo nosohltanového steru získaného od 
osôb s podozrením na nákazu COVID-19, a to do 7 dní od prejavu prvých symptómov.  

Výsledky testu nerozlišujú medzi nákazou SARS-CoV a SARS-CoV-2.  

Výsledky sú určené na identifikáciu nukleokapsidového proteínu - antigénu SARS-CoV-2. Antigén je vo 
všeobecnosti zistiteľný v nosovom stere počas akútnej fázy infekcie. Pozitívny výsledok testu naznačuje 
prítomnosť vírusového antigénu. Na určenie stavu infekcie je ale potrebné použiť aj všetky ostatné dostupné 
informácie. Pozitívny výsledok nevylučuje bakteriálnu infekciu alebo simultánnu infekciu s inými vírusmi. 
Zistený vírus nemusí byť príčinou prebiehajúcej choroby. 

Negatívny výsledok testu od pacientov, u ktorých ubehlo viac ako 7 dní od prejavu príznakov infekcie, by mal byť 
braný ako orientačný a v prípade potreby by mal byť vykonaný aj molekulárny test. Negatívny výsledok testu 
nevylučuje nákazu SARS-CoV-2 a preto by nemal byť použitý ako jediný základ pre liečbu a rozhodnutia o riadení 
opatrení zameraných na kontrolu nákazy. Negatívny výsledok testu by mal byť interpretovaný v kontexte 
pacientových nedávnych kontaktov, histórie a v kontexte prítomnosti klinických prejavov a symptómov 
zodpovedajúcich COVID-19. 

Rýchly antigénový test na COVID-19 je určený na použitie odborným zdravotným personálom alebo operátormi, 
vyškoleným pre vykonávanie rýchlych testov na báze kapilárneho vzlínania. 

 

PRINCÍP.........................................................  .............................................. 
Rýchly antigénový test na COVID-19 je membránový imunochromatografický test, ktorý využíva vysoko citlivé 
protilátky na detekciu nukleokapsidového proteínu SARS-CoV-2 zo vzoriek získaných nosovým alebo 
nosohltanovým sterom. 

Špecifické protilátky pre SARS-CoV-2 sú viazané v testovacej oblasti membrány a kombinované s ďalšími 
reagenciami tak, aby vytvorili testovací prúžok. 

Počas testovania reaguje testovaná vzorka s protilátkami, ktoré sú kombinované s farebnými časticami 
a nanesené na membránu. Vzniknutá zmes následne vzlína po membráne pomocou kapilárneho efektu a reaguje 
s látkami tvoriacimi čiarky v testovacej a kontrolnej oblasti. Ak vzorka obsahuje antigén COVID-19, na určenom 
mieste testovacej oblasti sa objaví farebná čiarka. Ak vzorka neobsahuje antigén COVID-19, čiarka sa na danom 
mieste neobjaví. Z dôvodu procedurálnej kontroly sa vždy v kontrolnej oblasti objaví modrá farebná čiarka, ktorá 
počas testu zmení farbu na červenú, čím indikuje použitie dostatočného množstva vzorky a správny priebeh 
vzlínania. 

 

SÚČASTI SÚPRAVY.   ................................................................................... 
Samostatne balené testy Každý test obsahuje prúžok s farebnými konjugátmi a reaktívnymi 

činidlami nanesenými v zodpovedajúcich oblastiach 
Odberná nádoba  Určená na prípravu vzorky 
Riediaci roztok  Určený na úpravu vzorky 
Podložka   Určená na umiestnenie odbernej nádoby 
Sterový tampón  Určený na odber vzorky 
Príbalový leták  Obsahuje návod na použitie a doplnkové informácie 
 

POTREBNÝ MATERIÁL, KTORÝ NIE JE SÚČASŤOU SÚPRAVY................. 
Hodinky / stopky 
    

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA............................................. 
• Nepoužívajte po dátume exspirácie. Nepoužívajte, ak je obal poškodený alebo otvorený. Nepoužívajte testy 
opakovane. 
• Nemiešajte súčasti z rôznych šarží testov. Na každú vzorku použite samostatnú nepoužitú nádobu, aby ste 
predišli vzájomnej kontaminácii vzoriek. 
• Nejedzte, nepite a nefajčte v priestore, kde sa manipuluje so vzorkami alebo súpravami. 
• So všetkými vzorkami manipulujte tak, akoby obsahovali infekčné činidlá. Počas testovania dodržiavajte 
stanovené bezpečnostné opatrenia proti mikrobiologickým rizikám a za účelom správneho zneškodnenia vzoriek 
dodržiavajte štandardné postupy. 
• Pri testovaní vzoriek používajte ochranné odevy, ako sú laboratórne plášte, jednorazové rukavice a ochranu 
očí. 
• Vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky. 

• Riediaci roztok obsahuje soľný roztok. Pri kontakte s pokožkou alebo očami opláchnite veľkým množstvom 
vody. 
• Použité súčasti testov a iné materiály zneškodnite primeraným spôsobom. 
 

POKYNY PRE PRÍPRAVU A SKLADOVANIE                  ............................ 
Nepoužité testovacie prípravky skladujte neotvorené pri 4 °C – 30 °C. Ak sa test skladuje pri teplote 4 °C – 8 °C, 
pred otvorením ho zohrejte na izbovú teplotu. Test je stabilný do dátumu exspirácie vytlačeného na vrecku. 
Súpravu nezmrazujte ani nevystavujte teplote nad 30 °C. 
 

ODBER A MANIPULÁCIA SO VZORKAMI.....                      ....................... 
Odber vzoriek: 
• Nesprávny odber a manipulácia so vzorkami môže spôsobiť chybný výsledok testu. 

• Pred odberom vzorky by si mal pacient vyfúkať nos. 

• Odber vzorky z nosa: 
    Na odber vzorky z nosa opatrne vsuňte sterový tampón do tej nosnej dierky, ktorá na pohľad uvoľňuje viac 
hlienov. Pri súčasnom pomalom otáčaní zasúvajte tampón do nosa dovtedy, kým nepocítite odpor na úrovni 
nosového priechodu (menej ako 3 cm vo vnútri nosovej dutiny). Následne tampón niekoľkokrát krúživým 
pohybom otrite o stenu nosovej dutiny a vytiahnite von. 
• Odber vzorky z nosohltana: 
    Na odber vzorky z nosohltana opatrne vsuňte sterový tampón do tej nosnej dierky, ktorá na pohľad uvoľňuje 
viac hlienov. Udržiavajte tampón na úrovni spodnej časti nosovej priehradky a jemne ho zasúvajte až po 
dosiahnutie zadnej steny nosohltana. Následne tampón niekoľkokrát krúživým pohybom otrite o stenu 
nosohltana a vytiahnite von. 
• Vzorky je najlepšie testovať čo najskôr po odbere. Ak nie sú vzorky okamžite testované, uložte ich pri 
teplote 2 °C – 8 °C alebo pri izbovej teplote 15 °C – 30 °C v čistej, suchej a dobre uzatvorenej nádobe po dobu 
najviac 8 hodín. Ak je potrebný transport vzoriek, odporúčame použiť na ich prepravu niektorý z nasledujúcich 
prípravkov, ktoré boli testované a neovplyvňujú výsledky testu: Hankov vyvážený soľný roztok, prípravok M5, 
alebo bežný soľný roztok. 
 
Príprava vzoriek: 

1. Do odbernej nádoby nakvapkajte 6 kvapiek riediaceho 
roztoku a nádobu umiestnite na podložku. 
2. Do nádoby s riediacim roztokom vložte sterový tampón so 
vzorkou. Tampón otočte minimálne desaťkrát, pričom s ním 
tlačte o steny a dno nádoby. 
3. Stlačte odbernú nádobu prstami a vyťahujte z nej sterový 
tampón tak, že ho budete otáčať a stláčať, aby ste z neho 
vytlačili čo najviac tekutiny. Roztok v nádobe bude následne 
použitý na vykonanie testu. 

          4. Na odbernú nádobu pevne nasaďte uzáver s kvapkadlom. 
 

POSTUP TESTOVANIA..................................  .............................................. 
Vzorku a súčasti testu nechajte zohriať na izbovú teplotu (15 °C – 30 °C). Z dôvodu 
presnosti výsledkov odporúčame testovanie uskutočniť do 1 hodiny. 
1. Vyberte test z uzatvoreného obalu. 
2. Odbernú nádobu s nasadeným uzáverom s kvapkadlom otočte dnom hore a nakvapkajte 
3 kvapky roztoku so vzorkou do otvoru v teste (S). Začnite odpočítavať čas. 
3. Na teste sa začnú zobrazovať farebné čiarky. Výsledok testu interpretujte v čase 10-15 
minút od nakvapkania roztoku so vzorkou. Nikdy neodčítavajte výsledky po viac ako 20 
minútach. 

 

INTERPRETÁCIA.VÝSLEDKOV.....................  .............................................. 
POZITÍVNY VÝSLEDOK: 
Farebná čiarka v kontrolnej oblasti (C) sa z modrej zmení na červenú a objaví sa farebná čiarka v 
testovacej oblasti (T). 
 

*POZNÁMKA: Intenzita zafarbenia v testovacej oblasti (T) sa bude líšiť v závislosti od koncentrácie antigénu 

COVID-19 vo vzorke. Takže akýkoľvek farebný odtieň farby v testovacej oblasti má byť považovaný za 
pozitívny. 

 
NEGATÍVNY VÝSLEDOK: 
Farebná čiarka v kontrolnej oblasti (C) sa z modrej zmení na červenú. V testovacej oblasti (T) sa 
neobjaví žiadna čiarka. 

 
NEPLATNÝ VÝSLEDOK: 
Kontrolná čiarka (C) sa NEZMENÍ z modrej na červenú. Najpravdepodobnejšou 
príčinou je nedostatočné množstvo riediaceho roztoku alebo nesprávny postup 
testovania. Skontrolujte postup a opakujte s novým testom. Ak problém pretrváva,  

ihneď prestaňte testovaciu súpravu používať a kontaktujte distribútora. 
 

KONTROLA KVALITY..................................................    ................................ 
1. Interná kontrola: Tento test obsahuje integrovanú kontrolnú funkciu, kontrolnú oblasť C. Modrá čiarka sa 

v tejto oblasti musí zmeniť na červenú vždy po pridaní roztoku so vzorkou. V opačnom prípade skontrolujte 
celý postup a opakujte testovanie s novým testom. 

2. Externá kontrola: Správna laboratórna prax odporúča použiť externé kontroly, pozitívne a negatívne, aby 
sa zabezpečilo správne vykonanie testovania. 

 

CHARAKTERISTIKY VÝKONNOSTI...... ........................................................ 
1. Klinická štúdia: Štúdia pozostávala zo vzájomného porovnania výsledkov testovania referenčnej a testovanej 
vzorky. Porovnanie s výsledkami RT-PCR testu: 

 Výsledok PCR testu Spolu 
Pozitívny Negatívny 

Výsledok 
Safecare testu 

Pozitívny 30 1 31 
Negatívny 3 52 55 

Spolu 33 53 86 
Relatívna citlivosť 90,91% (75,67% - 98,08%) 

Relatívna špecifickosť 98,11% (89,93% - 99,95%) 
Celková zhoda 95,35% (88,52% - 98,72%) 

 
2. Krížová reaktivita: Táto štúdia bola urobená s cieľom preukázať, že tento test nereaguje s mikroorganizmami 
v nasledujúcej tabuľke. 

Testované mikroorganizmy 
Adenovírus Chrípka typu B 
Ľudský metapneumovírus (hMPV) RSV 

Rhinovírus Bordetella pertussis 
Enterovírus Chlamydia pneumoniae 
Ľudský koronavírus OC43 Haemophilus influenzae 
Ľudský koronavírus 229E Legionella pneumophila 
Ľudský koronavírus NL63 Mycoplasma pneumoniae 
Ľudský parachrípkový vírus 1 Streptococcus pneumoniae 
Ľudský parachrípkový vírus 2 Streptococcus pyogenes 
Ľudský parachrípkový vírus 3 Mycobacterium tuberculosis 
Ľudský parachrípkový vírus 4 Staphylococcus aureus 
Chrípka typu A Candida albicans 

 
3. Interferencia: Nasledujúce endogénne interferenčné substancie boli sledované pri uvedených koncentráciách 
bez vplyvu na test. 
Plná krv (2%), tri OTC nosové spreje (10%), troje OTC nosové kvapky (25%), tri ústne vody (25%), 4-
Acetamidofenol (10mg/ml), Kyselina acetylsalicylová (20mg/ml), Chlórfeniramín (5mg/ml), Dextrometorfan 
(10mg/ml), Difenhydramín (5mg/ml), Efedrín (20mg/ml), Guaiacol glyceryl ether (20mg/ml), Oxymetazolín 
(10mg/ml), Fenylefrín (100mg/ml), Fenylpropanolamín (20mg/ml) 
 

OBMEDZENIA TESTU ................................................................................... 
1. Test je určený výhradne na profesionálnu in vitro diagnostiku. Slúži iba na detekciu antigénu SARS-CoV-2. 
2. Test odhaľuje prítomnosť aktívnych aj neaktívnych vírusov SARS-CoV-2. Jeho výsledok závisí od množstva 

vírusu vo vzorke a môže aj nemusí zodpovedať výsledkom iných testov. 
3. Testovanie bolo vykonané výhradne na súčastiach tohto výrobku a podľa tohto návodu. Zmena postupu alebo 

niektorej zo súčastí môže ovplyvniť výsledok testovania. 
4. Negatívny výsledok sa môže vyskytnúť, ak je množstvo antigénu vo vzorke pod detekčnými limitmi testu. Ak 

je výsledok testu negatívny, ale u pacienta pretrvávajú klinické príznaky, otestujte pacienta inou vhodnou 
metódou. Rovnako ako pri všetkých diagnostických testoch, diagnóza pacienta by mala vychádzať zo všetkých 
dostupných informácií o stave pacienta. 

5. Negatívny výsledok testovania nevylučuje nákazu iným typom vírusu alebo baktérie. 
6. Výsledok testu závisí od rozšírenia vírusu. Falošne pozitívne výsledky sú pravdepodobnejšie v čase nízkej 

aktivity COVID-19, keď je rozšírenie vírusu stredné až nízke. 
7. Falošne negatívne výsledky sa môžu vyskytnúť v prípade nesprávneho odberu, uchovávania alebo prípravy 

vzorky. 
8. Deti často prenášajú vírus dlhšie ako dospelí, čo môže mať za následok inú citlivosť testovania medzi deťmi 

a dospelými. 
9. Ak je potrebné rozlíšenie medzi jednotlivými vírusmi SARS a ich kmeňmi, je potrebné dodatočné testovanie. 
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POUŽITÉ SYMBOLY....................................................................................... 
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Na jedno použitie 

 

Použiteľné iba pre in vitro 
diagnostiku 

 
Skladovať medzi 4-30 ⁰C 

 

Pozri návod na použitie 

 
Upozornenie 

 
Číslo šarže 

 
Použiteľné do 

 
Počet testov v balení 

 
Udržiavajte mimo priameho 
slnečného žiarenia 

 

Udržiavajte v suchu 

 
Výrobca 
  

Nepoužívajte v prípade 
porušeného obalu 


