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UPOZORNENIE: Vzorky by sa mal použť čo najskôr po odbere.

RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal)
REF Č.: VSCD02ST
Špecializovaný Typ: Nosový Tampón

KROK 1

1

4

Vložte vyrovnávacu trubcu do držaka

Vložte fľašu obsahujúcu extrakčný tlmvý roztok do držaka skúmavky a
otvorte ju.

PRÍPRAVA
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KROK 2

Odlomte hornú polovcu tampónu od bodu
zlomu, spodnú polovcu nechajte vo fľaš a
zatvorte uzáver dozadu

INTERPRETÁCIA
VÝSLEDKU

Tento produkt je určený len na kvaltatívnu detekcu antgénu
SARS-CoV-2. Pred akýmkoľvek lekárskym rozhodnutím sa poraďte so
svojím lekárom o lekársku pomoc.

UPOZORNENIE: Ak stláčane trubce ne je
vykonané správne, vzorka tampón absorbuje
oveľa vac extrakca vyrovnávacej pamäte a to
prnese nesprávne výsledky.

9

Komponenty výrobku

Odlomte tampón

Postv

Ak sú vdteľné C-Aj t-líne, znamená to, že bol
detegovaný antgén SARS-CoV-2 a výsledky sú
poztívne.
Ak je výsledok testu poztívny:

Zatvorte a premešajte fľašu

• V súčasnost exstuje podozrene na nfekcu COVID-19
• Okamžte kontaktujte svojho lekára alebo mestne
zdravotné oddelene
• Dodržavajte mestne pokyny pre zolácu
• Vykonajte test PCR na potvrdene

UPOZORNENIE: Dávajte pozor, aby ste žadnu tekutnu nevylal.
UPOZORNENIE: Nepte extrakčný roztok v skúmavke. Ak ho pjete,
okamžte sa poraďte so svojím zdravotníckym pracovníkom.

Informáce na použte

Testovacom balení

2 cm

5

Vezmte tampón

Vytahnte obal tampónu
meste a odstráňte tampón.

Ld

UPOZORNENIE:
Mäkká textlná špčka tampónu by nemala
prísť do styku s rukam alebo predmetm.

Tlmvý
roztok

Extrakca výteru

vyrovnávaca
trubca

Bologcký odpad
pochette

Zoznámte sa s obsahom testovacej súpravy vopred bez otvorena
obalu komponentov.Ustte sa, že testovací balík obsahuje testovacu
kazetu, fľašu s extrakčným pufrom, sterlný tampón, odpadovú
pochetu a nformáce na použte.

2

na vyznačenom

Prečítajte s IFU a skenujte QR

6

2 cm

2 cm

Vložte tampón

Pred testovaním s umyte ruku.

Trasa 10
krát

Potom vezmte tlmvú skúmavku a vložte
tampón so vzorkou tampónu do fľaše a
ponorte hrot do extrakčného tlmvého
roztoku. Otočte špčku tampónu so vzorkou
tampónu 10-krát pozdĺž vnútornej steny
fľaše. Stlačte špčku tampónu pozdĺž
vnútornej steny fľaše, aby ste vo fľaš udržal
čo najvac tekutny

Negatv

Ak sa objaví ba kontrolná lína (C) A testovaca lína (T)
je bezfarebná, znamená to, že antgén SARSCoV-2
nebol detegovaný a výsledok je negatívny

Ak je výsledok testu negatívny:

SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

• Naďalej dodržavajte všetky platné pravdlá týkajúce
sa kontaktných a ochranných opatrení.
• Aj keď je test negatívny, môže dôjsť k nfekc.

Vyberte kazetu

• V prípade pochybností opakujte test po 1-2 dňoch,
pretože SARS-CoV-2 ne je možné presne zstť vo
všetkých štádách nfekce.

Membrána

VORSICHT:Nedotýkajte sa dobre
vzorky an membrány testovacej
kazety.

Vzorka
dobre

VORSICHT: Musí sa použť do 15
mnút po vybratí z fólového vrecka.

Ungültg

Ak ne je dodržaná kontrolná čara (C), skúška sa
považuje za neplatnú bez ohľadu na to, č je testovaca
čara (T) vdteľná alebo ne. Nový test sa musí vykonať
pomocou nového testovaceho zaradena.
Ak je výsledok testu neplatný, môže to byť spôsobené
nesprávnou testovacou operácou. Prosím, zopakujte
test. Ak je výsledok testu stále neplatný, kontaktujte
svojho lekára alebo testovace centrum COVID-19.

Odlomte špčku
Bod zlomu

UPOZORNENIE: Ak cítte slný
odpor alebo bolesť, nevkladajte
tampón hlbše.

3x

Poznámka: Intenzta farby v oblast testovacej líne sa bude líšť v
závslost od koncentráce antgénu COVID-19 vo vzorke. Preto by sa mal
akýkoľvek odteň farby v testovanej oblast považovať za poztívny.

Otvorte vrecko z hlníkovej fóle a položte testovacu
kazetu na čstý a rovný povrch
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Pred testovaním

UPOZORNENIE: Testovaca karta je určená ba
na jednorazové použte a nemôže ju používať
alebo používať súčasne vac ako jedna osoba.
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Odber Vzorek

7
Všetky komponenty sa musa pred skúškou zohrať na zbovú teplotu.
Vyčstte rovný povrch a vysušte ho.
Majte prpravené hodnky.
Na získane presných výsledkov by sa otvorená a exponovaná
testovaca karta nemala používať na slne vetranom a vlhkom meste.
Neskladujte testovacu súpravu na pramom slnečnom svetle.

KROK 2

Opatrne vložte sterlný tampón 2 cm do jednej nosovej derky a tampón
otočte 3-krát blízko vnútornej steny nosa. Opakujte postup s rovnakým
tampónom v druhej nosnej derke.

3x

3

UPOZORNENIE: Z roztoku na extrakcu vzorky nevylejte Žadny roztok. Ak
ho rozlate, sterlzujte oblasť a ak množstvo zmes roztoku na extrakcu
vzorky nestačí na vykonane testu, zopakujte test pomocou nového
vzorkovaceho tampónu a skúmavky na extrakčný roztok.extraheren.

UPOZORNENIE: Neotvárajte tampón, kým
ho nebudete používať za pár mnút.

Pred začatím testu s pozorne prečítajte návod na použte a naskenujte
QR kód, aby ste s mohl pozreť vdeo "Ako používať

Skenovať ma

UPOZORNENIE: Nepte roztok na extrakcu vzorky tampónom. Ak ho
náhodou vypjete, okamžte sa poraďte so svojím zdravotníckym
pracovníkom.

Večko obsahuje otvor, opatrne odlomte
špčku večka palcom, čo umožňuje
dávkovane spracovanej vzorky smerom
nadol počas nasledujúceho skúšobného
postupu

KROK 2

13

POSTUP LIKVIDÁCIE
BIOLOGICKÉHO ODPADU

Vyčstte oblasť

Sterlzujte alebo vyčstte oblasť, kde sa test vykonáva.
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Skúšobná Prevádzka

14

Prdajte 3 kvapky spracovanej vzorky do jamky(jamek)
testovacej kazety a začnte merane času.

15

Lkvdáca
Aby ste bezpečne zlkvdoval testovacu súpravu,
vložte všetok použtý materál počas testu (tampón
na vzorku, extrakčná tlmvá trubca, testovaca
kazeta) do bologckého odpadu pochette a správne
ho utesnte. Celý bologcký odpad pochette hneď
zlkvdujte do všeobecného koša na odpad.

mn.

Stlačte ho 5 krát

* Ustte sa, že vzorka na tampóne je čo najúplnejše oddelená do
tlmvého roztoku/testovanej kvapalny.

Prečítajte s výsledok po 15 mnút.

* Tento proces by mal prebehať najmenej 20 sekúnd.

UPOZORNENIE: Nečítaj po 20 mnútach.

Po manpulác s dôkladne umyte ruky mydlom
alebo deznfkujte ruky.
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RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal)
Referenčné číslo: VSCD02ST
Len na osobné použitie
Diagnostický test In vitro na autotestovanie
Návod na použitie
ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE
VERWENDUNG
RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal) je test laterálneho toku na
kvalitatívnu detekciu nukleokapsidového antigénu SARS-CoV-2 v špecialitách
ľudského nazálneho výteru. Súprava poskytuje rýchly výsledok na mieste o možnej
prítomnosti infekcie COVID-19 u testovanej osoby. Testovacia súprava je určená na
samočinné testovanie a nevyžaduje žiadne špeciálne školenie na odber vzoriek,
spracovanie alebo skúšobnú prevádzku. Test môžu vykonávať osoby staršie ako
≥ 18 rokov a používatelia vo veku od 4 do 18 rokov vyžadovali usmernenie dospelých.
Táto súprava nie je vhodná pre deti do 4 rokov. Autotest sa používa aj na monitorovanie
existujúcej choroby, liečbu Prispôsobte, iba ak na to absolvoval príslušné školenie.
Pozitívny výsledok testu: Pozitívny výsledok poskytuje dôkaz o infekcii SARS-CoV-2.
Choďte do karantény a kontaktujte lekára. Je potrebný Potvrdzujúci test pomocou
RT-PCR!
Negatívny výsledok testu: Negatívny výsledok nevylučuje infekciu SARS-CoV-2.
Negatívny výsledok testu je iba Snímka.
Neplatný Výsledok Testu: V prípade neplatného výsledku zopakujte test
ZHRNUTIE A VYSVETLENIE
Nový koronavírus SARS-CoV-2 je vírus RNA s pozitívnym vláknom a patrí k β- Rod
koronavírusov. COVID-19 je akútne respiračné infekčné ochorenie, na ktoré sú ľudia
náchylní. V súčasnosti sú pacienti inﬁkovaní SARS-CoV-2 hlavným zdrojom infekcie,
vírus môžu prenášať aj asymptomatické inﬁkované osoby. Na základe súčasného
epidemiologického vyšetrenia je inkubačná doba 1 až 14 dní, Najčastejšie 3 až 7 dní.
Medzi hlavné prejavy patrí horúčka, únava, strata zápachu a suchý kašeľ. Nosová
kongescia, výtok z nosa, bolesť hrdla, myalgia a hnačka sa vyskytujú v niekoľkých
prípadoch

SKLADOVANIE A STABILITA
1.Testovaciu súpravu uchovávajte pri teplote 2°C-30°C. Súpravu neuchovávajte ani
Neuchovávajte v mrazničke pri teplote do 2°C. Neskladujte testovaciu súpravu na
priamom slnečnom svetle. Všetky komponenty sa musia pred skúškou zohriať na izbovú
teplotu.
2.Testovacia kazeta sa musí použiť do 15 minút po vybratí z fóliového vrecka.
3.Súprava sa nesmie používať po dátume exspirácie. Dátum exspirácie je uvedený na
štítku/obale.
ist auf dem Etikett/der Verpackung angegeben.

Žiadny.

OBMEDZENIE
1.Výsledok lieku sa nesmie považovať za potvrdenú diagnózu. Vyhodnotenie výsledkov
testu sa musí vykonať spolu s výsledkami RT-PCR, klinickými príznakmi, epidemiologickými informáciami a ďalšími klinickými údajmi.
2.Obsah súprav je určený na kvalitatívnu detekciu SARS-CoV-2 v nazálnych vzorkách.
Nie je možné merať koncentráciu SARS-CoV-2 ani zvýšenie koncentrácie.
3. Tento test deteguje životaschopné (živé) aj neživotaschopné antigény životaschopného SARS-CoV-2.
4.Môže alebo nemusí korelovať s výsledkami vírusovej kultúry vykonanej na tej istej
vzorke.
5.Negatívny výsledok testu sa môže vyskytnúť, ak je koncentrácia antigénu vo vzorke
pod detekčným limitom testu alebo ak bola vzorka nesprávne odobratá alebo
prepravená.
6.Nedodržanie skúšobného postupu môže nepriaznivo ovplyvniť výkon skúšky a / alebo
zneplatniť výsledok skúšky.
7.Negatívny výsledok testu nevylučuje možnosť infekcie SARS-CoV-2 kedykoľvek.
Negatívne výsledky sa môžu vyskytnúť napríklad vtedy, keď je vírusová záťaž nízka,
napríklad v skorej inkubačnej fáze alebo od druhého týždňa po kompenzácii
symptómov a u asymptomatického jedinca. Falošne negatívny výsledok testu sa však
môže vyskytnúť aj vtedy, ak bola vzorka odobratá nesprávne alebo ak je množstvo
vírusu pod detekčným limitom testu. Dodržiavajte hygienické predpisy a v prípade
potreby test zopakujte.
8.Ak príznaky pretrvávajú aj po tom, čo výsledky testov boli negatívne, znova otestujte
do 1-2 dní, aby ste vylúčili vysoké riziká, a ak sú vaše vzorové testy pozitívne, obráťte sa
na zdravotnícke zariadenie. Je potrebný Potvrdzujúci test. Na zníženie rizika prenosu je
potrebná rýchla izolácia po pozitívnom výsledku testu. Kontaktovaním lekára /
zdravotníckeho zariadenia sa potom v prípade potvrdeného výsledku testu uskutoční aj
vstup do systému podávania správ.
9.Pozitívny výsledok testu nevylučuje súbežné infekcie s inými patogénmi.
10.Negatívne výsledky testov nevylučujú iné vírusové alebo bakteriálne infekcie ako
SARS.
11.Negatívne výsledky by sa mali považovať za predpokladané a potvrdiť molekulárnym
testom.
12. Môže ovplyvniť detekčný limit testu, ak nové varianty SARS-COV-2, ktoré sa môžu
vyskytnúť v detekčnej oblasti, môžu ovplyvniť detekčný limit testu.

Druh druhu

Výsledok

1

Ľudský koronavírus-HKU1

106 TCID50/mL(In-silico)

2

Staphylococcus aureus

3x106 CFU /mL

3

Streptococcus pyogenes

1.6x106 CFU /mL

4

Vírus osýpok

1.8x105 TCID50/mL

5

Paramyxovírusová parotitída

1.0x105 TCID50/mL

6

Mycoplasma pneumoniae

7

Ľudský Metapneumovírus (tieto)

2.4x105 TCID50/mL

8

Ľudský koronavírus OC43

1.8x105 TCID50/mL

9

Ľudský koronavírus NL63

1.8x105 TCID50/mL

10

Ľudský koronavírus 229e

2.5x105 TCID50/mL

11

MERS Coronavirus

8.9x105 TCID50/mL

Positiv
Negativ

1.3x 107 CFU / mL

12

Bordetella parapertussia

1.0x105 CFU/mL

13

Chrípka B (kmeň Victoria)

1.5x105 TCID50/mL

14

Chrípka B (Ystrain)

2.0x105 TCID50/mL

15

Chrípka A (H1N1 2009)

1.8x105 TCID50/mL

16

Chrípka typu A (H3N2)

2.0x105 TCID50/mL

17

Vírus vtáčej chrípky (H7N9)

1.0x105 TCID50/mL

18

Vírus vtáčej chrípky (H5N1)

1.0x105 TCID50/mL

19

Vírus Epstein-Barr

1.0x107 copies/mL

20

Enterovírus CA16

1.0x105 TCID50/mL

21

Ľudský rinovírus typu 1

1.0x105 TCID50/mL

22

Ľudský rinovírus typu 14

1.0x105 TCID50/mL

23

Respiračný syncyciálny vírus A

1.2x105 TCID50/mL

24

Respiračný syncyciálny vírus B

2.4x105 TCID50/mL

25

Streptococcus pneumoniae

1.8x106 CFU / mL

26

Candida albicans

1.3x106 CFU / mL

27

Chlamydia pneumoniae

1.0x105 CFU/mL

28

Bordetella pertussis

5.8x106 CFU /mL

29

Pneumocystis jirovecii

106 CFU /mL (In-silico)

30

Mycobacterium tuberculosis

106 CFU / mL (In-silico)

31

Legionella pneumophila

2.0x106 CFU / mL

32

Ľudský vírus para-chrípky typu 1

1.0x105 TCID50/mL

33

Ľudský vírus para-chrípky typu 2

1.0x105 TCID50/mL

34

Ľudský para-chrípkový vírus typu 3

1.0x105 TCID50/mL

35

Ľudský para-chrípkový vírus typu 4

1.0x105 TCID50/mL
2.7x106 CFU/mL

36
37

SARS-koronavírus

2.5x105 PFU/mL

38

Staphylococcus epidermidis

1.2x107 CFU /mL

39

Vírus mumpsu

3.2x105 TCID50/mL

40

Enterovírus 70

3.1x105 TCID50/mL

41

Ľudský rinovírus B70

1.0x105 TCID50/mL

42

1.8x105 TCID50/mL

43

4.3x105 TCID50/mL

44

PRINCÍP TESTU
Toto činidlo používa sendvičovú metódu s dvojitými protilátkami na kvalitatívnu
detekciu nukleokapsidového antigénu SARS-CoV-2. Počas testu sa koloidná zlato
značená monoklonálna protilátka anti-SARS-CoV-2 viaže na antigén SARS-CoV-2 vo
vzorke. Tento reakčný komplex sa chromatograﬁcky pohybuje dopredu na nitrocelulózovej membráne a viaže sa na monoklonálnu protilátku anti-SARS-CoV-2 vopred
potiahnutú v detekčnej zóne(T) na testovacej membráne, kde vytvára červeno
zafarbenú reakčnú čiaru. Ak vzorka neobsahuje antigén SARS-CoV-2, v zóne T sa
nemôže vytvoriť žiadna červená farebná reakčná línia.
Súčasne sa počas skúšobnej prevádzky konjugát kuracieho IgY zlata tiež pohybuje
pozdĺž membrány, viaže sa na monoklonálnu protilátku proti kurčatám IgY vopred
potiahnutú v oblasti kontroly kvality C a vytvára tam červenú reakčnú čiaru. Bez ohľadu
na to, či testovaná vzorka obsahuje antigén SARS-CoV-2, v oblasti kontroly kvality (C)
sa vždy vytvorí červená reakčná čiara.

KATALÓGOVÉ
ČÍSLO
KOMPONENT
Skúšobné
Zariadenie
Buffer

VSCD02ST01
(1 Test / Box)

VSCD02ST02
(2 Testy / Box)

VSCD02ST05
(5 Testov / Box)

1 testovacia kazeta
2 testovacie kazety
5 testovacích kaziet
(1 Test / vrecko x 1 vrecko) (1 Test / vrecko x 2 vrecká (1 Test / vrecko x 5 vreciek)
1 fľaša na jedno použitie,
každý s 500 µL
extrakčný tlmivý roztok

Špecializované 1 sterilné, jednorazové
použitie špecializovaný
odberové
odber vzoriek tampón
tampóny

2 single-použite fľaše,
každý s 500 µL
extrakčný tlmivý roztok

5 singles-použite fľaše,
každý s 500 µL
extrakčný tlmivý roztok

2 sterilné, jednorazové
použitie špecializovaný
odber vzoriek tampóny

5 sterilné, jednorazové
použitie špecializovaný
odber vzoriek tampóny

Biologický
1 jednorazové, biologické 1 jednorazové, biologické 1 jednorazové, biologické
odpad pochette odpad označený pochette odpad označený pochette odpad označený pochette
Balenie vložiť

1 návod na použitie

1 návod na použitie

Požadované materiály, ale nie sú súčasťou testovacej súpravy
- Samospúšť
Aktívne komponenty testovacej kazety
Reagencia
-maB anti-COVID-19 protilátka
- mab anti-chicken IgY
-maB anti-COVID-19 zlato-konjugovaná protilátka
- Puriﬁkovaný konjugát kuracieho IgY gold

Farebná čiara v kontrolnej oblasti (C) sa považuje za vnútornú kontrolu procesu.
Potvrdzuje úplnú penetráciu membrány so vzorkou, reaktivitu reagencií a správny
testovací výkon.
VÝKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY
1.Klinický Výkon:
Klinický výkon testovacej súpravy RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal)
sa stanovil porovnaním s testom RT-PCR. Vzorky boli odobraté do 7 dní od nástupu
príznakov.
Výkonnosť súpravy RapidFor™ SARS-Cov-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal) bola
hodnotená pomocou 663 nosových tampónov.
RapidFor™ SARS-CoV-2
Rapid Antigen Test Kit
(Nasal))

MATERIÁLY A KOMPONENTY
Požadované materiály a dodávané s testovacími súpravami

1 návod na použitie

1.6x105 TCID50/mL

45

KONTROLA KVALITY

Pozitívny (+)

Negatívny (-)

1.3x105 TCID50/mL

46

Adenovírus Typu 3

47

Adenovírus Typu 5

1.8x105 TCID50/mL

48

Adenovírus Typu 7

1.8x105 TCID50/mL

1.0x105 TCID50/mL

49

Streptococcus saliarius

1.0x105 TCID50/mL

50

Pseudomonas aeruginosa

1.0x105 TCID50/mL

Konferenčné Materiály
Výsledky testu nie sú interferované látkou v nasledujúcej koncentrácii.
Nein.

RapidFor™
SARS-CoV-2 Rapid
Antigen Test Kit (Nasal)

Gesamt

Vollblut

4%

2

Ibuprofen

1mg / mL

3

Tetracycline

3µg / mL

4

Chloramphenicol

5

Erythromycin

3µg / mL
3µg / mL

Celkový

6

Tobramycin Augentropfen

5%

Halsspray (Menthol)

PCR-RT Vergleichstestergebnis
Positiv (+)

Negativ (-)

448

4

Gesamt
452

14

462

476

452

466

928

Empﬁndlichkeit: 448/462 x 100 % = 96.97%, (95% KI 94.97 - 98.33)
Speziﬁtät:

462/468 x 100 % = 99.14%, (95%KI: 97.82 - 99.77)

Genauigkeit: (448+462)/928 x 100 % =98.06%, (95% KI: 96.95 - 98.85)

OPATRENIE
1.Do nepoužívajte obsah súpravy po dátume exspirácie, ktorý je vytlačený na vonkajšej
strane balenia.
2.Do použitú testovaciu kartu, skúmavku s činidlom ani tampón opakovane nepoužívajte.
3.Hliníkové puzdro obsahuje testovaciu kazetu a silikagél. Silikagél je potrebný na
ochranu testovacej kazety pred okolitými podmienkami. Nepoužívajte testovaciu
súpravu, ak hliníkové puzdro neobsahuje silikagél. Silikagél neprehltnite. Po požití sa
okamžite poraďte so svojím lekárom.
4.Všetci používatelia si musia pred vykonaním testu pozorne prečítať návod na
použitie.
5.Nárazník vzorky a testovacia kazeta sa musia pred použitím zohriať na izbovú teplotu
(18°C~30°C), inak môžu byť výsledky nepravdivé.
6.Zlikvidujte a nepoužívajte žiadnu poškodenú alebo spadnutú testovaciu kartu alebo
materiál.
7.Používatelia by mali špeciality otestovať čo najskôr po odbere vzorky.
8. Z roztoku na extrakciu vzorky nevylejte Žiadny roztok. Ak ho rozliate, sterilizujte
oblasť a ak množstvo zmesi roztoku na extrakciu vzorky nestačí na vykonanie testu,
zopakujte test bey pomocou nového vzorkovacieho tampónu a skúmavky na extrakčný
roztok.
9.Do nepite extrakčný roztok v skúmavke s tampónom alebo bez tampónu. Ak ho pijete,
okamžite sa poraďte so svojím zdravotníckym pracovníkom.
10.Ak je objem vzorky nedostatočný, test sa nevykoná úspešne.
11.Roztok činidla obsahuje soľný roztok (soľný roztok). Ak sa roztok dostane do
kontaktu s pokožkou alebo očami, vypláchnite ho veľkým množstvom vody.
12.Nedostatočné alebo neplatné skladovanie a preprava všetkých komponentov a
odber vzoriek môžu viesť k nesprávnym výsledkom skúšok.
13.To Získajte presné výsledky, nepoužívajte vizuálne krvavé alebo príliš viskózne
špeciality.
14.To ak chcete získať presné výsledky, otvorená a exponovaná testovacia karta by sa
nemala používať na silne vetranom a vlhkom mieste.
15.Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
16.Do nedotýkajte sa dobre vzorky ani membrány testovacej kazety.
BEDEUTUNG DER SYMBOLE

COMPONENT

Materiál v cene
Táto strana hore

Ergebnis

Kontaminanten

1

Resultado do teste comparativo PCR-RT

Efekt Hook
Pri koncentrácii 5,0 x 106 TCID50/mL nebol zistený žiadny efekt Hook SARS-CoV-2.
Štúdia Použiteľnosti
Štúdia použiteľnosti súpravy RapidFor™ SARS-cov-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal) bola
stanovená porovnaním s testom RT-PCR. Vzorky boli odobraté do 7 dní od nástupu
príznakov.
Výkonnosť súpravy RapidFor™ SARS-Cov-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal) bola
hodnotená pomocou 462 nosových tampónov od pacientov.

Krehký

IFU

Návod na použitie
Prečítajte si návod na použitie
Varovanie
Lagern bei 2°C ~ 30°C (36 °F ~ 86 °F)

Pozitívny

198

3

201

7

Negatívny

6

456

462

8

Mupirocine

15%
10mg/mL

204

459

663

9

Ice Throat Süßigkeiten (Menthol)

( 1 ) DIE MITGLIEDSTAATEN ERLASSEN 5 m g/mL

10

Tamiﬂu (Oseltamivir)

5mg/mL

11

Naphthoxolinhydrochlorid Nasentropfen

15%

12

Muzin

0.50%

LOT

Číslo Šarže

13

Der Freund des Fischers

( 1 ) DIE MITGLIEDSTAATEN ERLASSEN 5 m g/mL

BUFFER

Tlmivý Roztok Vzorky

14

Verbindung Benzocain Gel

15

Cromoglycat

( 1 ) DIE MITGLIEDSTAATEN ERLASSEN 5 m g/mL
15%

16

Sinex (Phenylephrinhydrochlorid)

15%

17

Afrin (Oxymetazolin)

15%

18

Fluticasonpropionat-Spray

15%

19

Chloraseptikum (Menthol/Benzocain)

1.5mg/mL

20

Naso GEL (NeilMed)

5%

21

CVS Nasenspray (Cromolyn)

15%

Test Št Kit

22

Zicam Erkältungsmittel

5%

Homöopathisch (Alkalol)

%10

Diagnostická Zdravotnícka Pomôcka In Vitro

23
24

Natriumcromolyn Augentropfen

15%

25

Alkalol Nasenwäsche

10%

26

Kehlraute

1.5mg/mL

27

Halsschmerzen Phenol Spray

15%

Celkový

Citlivosť: 198/204 x 100% = 97,06% (95% IS: 93,71-98,91)
456/459 x 100%= 99,35% (95% IS: 98,10-99,87)
Presnosť: (198+456) / 663 x 100% = 98,64%, (95% IS: 97,44-99,38)

*Diagnostická Citlivosť: Schopnosť zariadenia identiﬁkovať prítomnosť cieľového
markera spojeného s SARS-CoV-2.
*Diagnostická Špeciﬁckosť: Schopnosť zariadenia rozpoznať neprítomnosť cieľového
markera spojeného so SARS CoV-2.
*95% IS: Intervaly spoľahlivosti merajú stupeň istoty v metóde odberu vzoriek. 95%
šanca, že populácia znamená, leží v intervale.
2. Analytický Výkon:
a. Analytická Citlivosť Detekčný Limit (LOD)
Pri koncentrácii vírusovej kultúry 100 TCID50/ mL a vyššie bola pozitívna hladina vyššia
alebo rovná 95%. Minimálny detekčný limit testovacej súpravy RapidFor™ SARS-CoV-2
Rapid Antigen Test Kit (Nasal) je 100 TCID50/ mL
Variant
Testovacia súprava dokáže zistiť existujúce varianty SARS-CoV-2 (alfa, Beta, Eta,
Gamma, Delta, Omicron).
b. Analytická Špeciﬁkácia
Krížová Reaktivita
Hodnotila sa krížová reaktivita súpravy. Výsledky nepreukázali skríženú reaktivitu s
nasledujúcimi vzorkami nasledujúce vzorky.

Presnosť
1.10 replikáty negatívnych a pozitívnych vzoriek boli testované s použitím referenčných
materiálov podnikov. Dohoda medzi negatívnymi a pozitívnymi výsledkami bola 100%.
2.Tri rôzne šarže boli testované s pozitívnymi a negatívnymi referenčnými materiálmi.
Dohoda medzi negatívnymi a pozitívnymi výsledkami bola 100%.

EXP

exspirácie
Výrobca
Udržujte V Suchu

Dátum výroby
Nepoužívať Opakovane

REF

Referenčné Číslo
Chráňte Pred Slnečným Žiarením

Nepoužívajte ho, ak je obal poškodený

STERILE R

Sterilizované žiarením

STERILE EO

Sterilizované etylénoxidom
Uchovávajte mimo dosahu detí
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