
Pouze pro diagnostické použití in vitro.
[ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ]
Test pro detekci antigenu COVID-19 ve vzorcích slin je imunotest z laterálního 
toku určený ke kvalitativní detekci nukleokapsidových antigenů SARS-CoV-2 
ve slinách od jedinců, u nichž je poskytovatelem zdravotní péče podezření z 
COVID-19.
Výsledky jsou pro identifikaci nukleokapsidového antigenu SARS-CoV-2. 
Antigen je obecně detekovatelný ve slinách během akutní fáze infekce. Pozi-
tivní výsledky naznačují přítomnost virových antigenů, ale ke stanovení stavu 
infekce je nutná klinická korelace s anamnézou pacienta a dalšími diagnos-
tickými informacemi. Pozitivní výsledky nevylučují bakteriální infekci ani sou-
běžnou infekci jinými viry. Zjištěný agent nemusí být jednoznačnou příčinou 
nemoci. 
Negativní výsledky nevylučují infekci SARS-CoV-2 a neměly by být použí-
vány jako jediný základ pro rozhodnutí o léčbě pacienta, včetně rozhodnutí  
o kontrole infekce. Negativní výsledky by měly být brány v úvahu v souvis-
losti s nedávnými expozicemi, anamnézou a přítomností klinických příznaků 
a příznaků pacientů v souladu s COVID-19 a potvrzeny molekulárním testem, 
pokud je to pro léčbu pacienta nezbytné. 
Sada testu pro detekci antigenu COVID-19 ve vzorcích slin je určen k použi-
tí zdravotnickými pracovníky nebo vyškolenými pracovníky, kteří jsou zdatní  
v provádění testů laterálního toku. Výrobek lze používat v jakémkoli laborator-
ním i nelaboratorním prostředí, které splňuje požadavky uvedené v Návodu  
k použití a místních předpisech. 
[SHRNUTÍ] 
Nové koronaviry (SARS-CoV-2) patří do rodu β. COVID-19 je akutní respirač-
ní infekční onemocnění. Lidé jsou obecně náchylní. V současné době jsou 
hlavním zdrojem infekce pacienti infikovaní novým koronavirem; asymptoma-
ticky infikovaní lidé mohou být také zdrojem infekce. Na základě současného 
epidemiologického šetření je inkubační doba 1 až 14 dní, většinou 3 až 7 dní. 
Mezi hlavní projevy patří horečka, únava a suchý kašel. V několika případech 
se vyskytuje ucpaný nos, rýma, bolest v krku, myalgie a průjem. 
[ZÁSADA] 
Test pro detekci antigenu COVID-19 ve vzorcích slin je laterální imunoana-
lýza založená na principu sendvičové techniky s dvojitými protilátkami. Jako 
detektor se použije monoklonální protilátka nukleokapsidového proteinu 
SARS-CoV-2 konjugovaná s barevnými mikročásticemi a nanese se na kon-
jugační podložku. Během testu interaguje antigen SARS-CoV-2 ve vzorku  
s protilátkou SARS-CoV-2 konjugovanou s barevnými mikročásticemi a vytvá-
ří komplex označený antigen-protilátka. Tento komplex migruje na membránu 
kapilárním působením až do testovací linie, kde bude zachycen předem pota-
ženou monoklonální protilátkou s nukleokapsidovým proteinem SARS-CoV-2. 
Pokud jsou ve vzorku přítomny antigeny SARS-CoV-2, bude v okénku s vý-
sledky viditelná barevná testovací čárka (T). Absence čárky (T) naznačuje 
negativní výsledek. Kontrolní čárka (C) se používá pro procedurální kontrolu 
a měla by se objevit vždy, pokud je testovací postup proveden správně. 
[VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ]
• Pouze pro diagnostické použití in vitro. 
• Pro zdravotnické pracovníky a jednotlivce vyškolené v prostředí zdrv. péče. 
• Nepoužívejte tento výrobek jako jediný základ k diagnostice nebo vyloučení  
 infekce SARS-CoV-2 nebo k informování o stavu infekce COVID-19. 

• Nepoužívejte tento výrobek po uplynutí doby použitelnosti. 
• Před provedením testu si prosím přečtěte všechny informace v této příbalo- 
 vé informaci. 
• Testovací sada by měla do použití zůstat v uzavřeném obalu. 
• Všechny vzorky by měly být považovány za potenciálně nebezpečné  
 a mělo by se s nimi zacházet způsobem, jako s infekčním materiálem.
• Použitá testovací sada by měla být zlikvidována v souladu s hygienickými  
 a místními předpisy.
[SLOŽENÍ]
Dodané materiály 
• 20 testovacích destiček: každá destička s vysoušecím sáčkem v samostat- 
 ném fóliovém sáčku 
• 20 extrakčních činidel: ampule obsahující 0,3 mL extrakčního činidla 
• 20 sběračů slin
• 20 sběracích zkumavek
• 20 kapátek
• 1 pracovní stanice 
• 1 materiály pro vložení do balení
Vyžadováno, ale není součástí dodávky 
• Stopky (odpočet)
[SKLADOVÁNÍ A STABILITA]
• Skladujte zabalené v uzavřeném obalupři teplotě (4–30 °C). Souprava je  
 stabilní do data expirace uvedeného na štítku. 
• Po otevření sáčku by měl být test použit do jedné hodiny. Dlouhodobé vy- 
 stavení horkému a vlhkému prostředí způsobí poškození produktu. 
• ŠARŽE a datum expirace byly vytištěny na štítku.
[ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ] 
NEVKLÁDEJTE do nic do úst, včetně jídla, pití, žvýkaček nebo tabákových 
výrobků, alespoň 30 minut před odběrem. K odběru slin použijte sběrnou zku-
mavku a sběrač slin. Vložte sběrač slin do sběrné zkumavky, poté umístěte 
sběrač slin blízko rtů a nechejte sliny odtékat do sběrné zkumavky. Objem slin 
musí být na stupnici (přibližně 300 µL). Pokud je objem slin příliš velký, pomo-
cí kapátka odstraňte přebytečné sliny až do konečného roztoku po značku na 
stupnici (přibližně 300 µl).

Přeprava a skladování vzorků 
Čerstvě odebrané vzorky by měly být zpracovány co nejdříve, nejpozději však 
hodinu po odběru vzorků. 
[POSTUP ZKOUŠKY] 
Poznámka: Před testováním nechejte testovací sady, činidla a vzorky stabili-
zovat na pokojovou teplotu (15-30 °C). 
1. Umístěte sběrnou zkumavku se sběračem slin na pracovní stanici. Od- 
 šroubujte víko extrakčního činidla. Přidejte všechna extrakční činidla do  
 sběrné zkumavky.

2. Odstraňte sběrač slin; Uzavřete sběrnou zkumavku kapátkem na sběr- 
 né zkumavce. Sběrnou zkumavkou intenzivně třepejte několik vteřin tak,  aby  
 se sliny a extrakční činidlo promísily, poté promíchaný roztok desetkrát  pro- 
 mačkejte, aby se sliny důkladněji promíchaly.

3. Vyjměte testovací destičku z uzavřeného obalu.
4. Obraťte sběrnou zkumavku, držte ji ve svislé poloze, pomalu přeneste  
 3 kapky (přibližně 100 µL) do jamky na vzorek (S) testovací destičky a poté  
 spusťte stopky (odpočet).
5. Vyčkejte, než se objeví barevné čárky v okénku (C, T). Výsledky testu jsou 
zobrazeny po 15 minutách. Výsledky po 20 minutách nejsou věrohodné.

VYSVĚTLENÍ VÝSLEDKŮ TESTU

Pozitivní

Objeví-li se dvě čárky. Jedna barevná čárka 
se objeví v kontrolní oblasti (C) a další barev-
ná čárka se objeví v testovací oblasti (T), kte-
rá může mít menší intenzitu.

Negativní
Jedna barevná čárka se objeví v kontrolní ob-
lasti (C) a žádná čárka se neobjeví v testovací 
oblasti (T).

Chybný

Kontrolní čárka se nezobrazí. Nejpravděpo-
dobnějším důvodem selhání je nedostatečný 
objem vzorku nebo nesprávné postupy. Zkon-
trolujte postup a opakujte test novou testova-
cí destičkou. Pokud problém přetrvává, pře-
staňte sadu používat a kontaktujte místního 
distributora.

Test pro detekci antigenu 
COVID-19 ve vzorcích slin



[KONTROLA KVALITY] 
Do testu je zahrnuta procedurální kontrola. Barevná čárka, která se objevuje  
v oblasti kontroly (C), je považována za interní procedurální kontrolu. Potvr-
zuje dostatečný objem vzorku, přiměřený odvod membrány a správnou pro-
cedurální techniku. 
S touto sadou nejsou dodávány kontrolní standardy. Doporučuje se však, aby 
pozitivní a negativní kontroly byly testovány jako správná laboratorní praxe, 
aby se potvrdil postup testu a ověřil se správný výkon testu.
[OMEZENÍ] 
• Produkt je omezen, aby poskytoval kvalitativní detekci. Intenzita testovací  
 čárky nemusí nutně korelovat s koncentrací antigenu vzorků. 
• Negativní výsledky nevylučují infekci SARS-CoV-2 a neměly by být  brány  
 jako jediný základ pro rozhodování o infekci pacienta. 
• Lékař musí interpretovat výsledky ve spojení s anamnézou pacientů, fyzic- 
 kými nálezy a dalšími diagnostickými postupy. 
• Negativní výsledek může nastat, pokud je množství antigenů SARS-CoV-2  
 přítomných ve vzorku pod detekčním prahem testu nebo pokud virus prošel  
 menší aminokyselinovou mutací v cílové epitopové oblasti rozpoznané mo- 
 noklonálními protilátkami použité v testu.
[CHARAKTERISTIKY VÝKONU] 
Klinická účinnost testu pro detekci antigenu COVID-19 ve vzorcích slin byla 
stanovena v prospektivních studiích se vzorky odebranými od 645 jednotli-
vých symptomatických pacientů (do 7 dnů od nástupu) a asymptomatických 
pacientů, u nichž bylo podezření na COVID-19.
Souhrnná data testu pro detekci antigenu COVID-19 ve vzorcích slin níže:
Prahová hodnota cyklu RT-PCR (Ct) je relevantní hodnota signálu. Nižší 
hodnota Ct znamená vyšší virovou nálož. Citlivost byla vypočítána pro různé 
hodnoty rozsahu hodnot Ct ≤20 a hodnoty Ct ≤37)

COVID-19 Antigen
RT-PCR (Ct hodnota≤30)

Celkem

CLUNGENE®
Pozitivní 120 2 122

Negativní 4 483 487

Celkem 124 485 609

PPA (Ct≤30):96.8% (120/124), (95%CI: 92.0%~98.7%)
NPA: 99.6% (483/485), (95%CI: 98.5%~99.9%)

COVID-19 Antigen
RT-PCR (Ct hodnota≤37)

Celkem

CLUNGENE®
Pozitivní 146 2 148

Negativní 14 483 497

Celkem 160 485 645

PPA (Ct≤37):91.3% (146/160), (95%CI: 85.9%~94.7%)
NPA: 99.6% (483/485), (95%CI: 98.5%~99.9%)

Mez detekce (analytická citlivost) 
Ve studii byl použit kultivovaný virus SARS-CoV-2 (Isolate Hong Kong/ 
VM20001061/2020, NR-52282), který je tepelně inaktivován a přidán do slin. 
Mez detekce (LoD) je 8.6×102 TCID50/mL.

Křížová reaktivita (analytická specificita)
Křížová reaktivita byla hodnocena testováním 32 komenzálních a patogen-
ních mikroorganismů, které mohou být přítomny v ústní dutině. 
Při testování při koncentraci 50 μg/mL nebyla s rekombinantním proteinem 
MERS-CoV NP pozorována žádná zkřížená reaktivita. 
Nebyla pozorována žádná zkřížená reaktivita s následujícími viry při testování 
v koncentraci 1.0×106 PFU/mL: Chřipka A (H1N1), Chřipka A (H1N1pdm09), 
Chřipka A (H3N2), Chřipka B (Yamagata), Chřipka B (Victoria), Adenovirus 
(typ 1, 2, 3, 5, 7, 55), lidský metapneumovirus, virus parainfluenzy (typ 1, 2, 
3, 4), respirační syncyciální virus, enterovirus, rhinovirus, lidský koronavirus 
229E, lidský koronavirus 0C43 , Lidský koronavirus NL63, Lidský koronavirus 
HKU1.
Nebyla pozorována žádná zkřížená reaktivita s následujícími bakteriemi při 
testování v koncentraci 1.0×107 CFU/mL: Mycoplasma pneumoniae, Chlamy-
-dia pneumoniae, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, Strepto-
coccus pyogenes (skupina A), Streptococcus pneumoniae, Candida albicans, 
Staphylococcus aureus. 

Interference
Následující potenciální interferenční látky byly hodnoceny testovací sadou 
pro detekci antigenu COVID-19 ve vzorcích slin v níže uvedených koncentra-
cích a bylo zjištěno, že neovlivňují nesprávnost testu.

Látka Koncentrace Látka Koncentrace
Mucin 2 % Whole blood 4 %

Benzocaine 5 mg/mL Menthol 10 mg/mL
Saline nasal spray 15 % Phenylephrine 15 %

Oxymetazoline 15 % Histamine
dihydrochloride 10 mg/mL

Tobramycin 5 μg/mL Mupirocin 10 mg/mL
Oseltamivir phos-

phate 10 mg/mL Zanamivir 5 mg/mL

Arbidol 5 mg/mL Ribavirin 5 mg/mL
Fluticasone propi-

onate 5 % Dexamethasone 5 mg/mL

Triamcinolone 10 mg/mL

Háčkový efekt
Test pro detekci antigenu COVID-19 ve vzorcích slin byl testován až na 
1.15×105 TCID50/mL inaktivovaného SARS-CoV-2 a nebyl pozorován žádný 
účinek vysokých dávek háčkového efektu.
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Použité symboly

Nepoužívat opakovaně Pouze pro diagnostické použití 
in vitro.

Uchovávat při teplotách 4-30 °C Viz návod k použití

Šarže Obsahuje materiál pro <n> testů

Expirace Nevystavujte UV záření

Uchovávejte v suchu Nepoužívejte při poničenám obalu

Výrobce Zplnomocněný zástupce v EU
Verze.: 1.0

Datum revize: 16. 02. 2021


