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Odczyt

Nie odczytywać

NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED WYKONANIEM TESTU

w ciągu 15-30 min.

po 30 min.

UWAGA

Żółty

Żółty: Ważny
Zielony: Nieważny

Zielony① Okno wyniku

② Studzienka na próbkę

Może to powodować fałszywe wyniki.

Kasetki testowe (pakowane
pojedynczo w torebkę foliową
ze środkiem pochłaniającym wilgoć)

Probówka na
bufor ekstrakcyjny

Nasadka Sterylna
wymazówka

Instrukcja
użytkowania

* W przypadku obecności jakiejkolwiek linii, niezależnie od tego jak niewyraźnej, wynik należy uznać za dodatni.
* Wyniki dodatnie należy analizować w połączeniu z historią kliniczną i innymi dostępnymi danymi.

Linia Kontrolna“ C”

Linia Testowa“T”

Uważnie przeczytać instrukcję użytkowania Sprawdzić kasetki i środek pochłaniający wilgoć w torebce foliowej.Sprawdzić datę ważności z tyłu torebki
foliowej. Nie używać zestawu po upływie
terminu ważności.

Włożyć sterylną wymazówkę do nozdrza

nasadki.

15-30 min

Dodatni Ujemny Nieważny

 PRZYGOTOWANIE

 PROCEDURA BADANIA

 INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU

SKŁADNIKI ZESTAWU

• Nie odczytywać wyników testu po 30 minutach.

3. Nawet jeżeli linia kontrolna jest niewyraźna lub linia testowa nie jest jednolita, test należy uznać za wykonany prawidłowo, a wynik testu należy interpretować jako dodatni.

1.W górnej części okna wyników pojawi się kolorowy pasek, wskazujący, że test działa poprawnie. Ten pasek to linia kontrolna (C).

Ag  Dodatni Ujemny Nieważny

<torebka foliowa> <kasetka testowa> <środek pochłaniający wilgoć>

2. W dolnej części okna wyników pojawi się kolorowy pasek. Ten pasek to linia testowa antygenu SARS-CoV-2 (T).

pacjenta,  potrzeć powierzchnię
tylnej nosogardzieli. Wyjąć sterylną
wymazówkę z jamy nosowej.

Szczelnie zamknąć probówkę za pomocą
nasadki.

Włożyć wymazówkę do probówki
z buforem ekstrakcyjnym. Ściskając
probówkę, obrócić wymazówkę
więcej niż pięć razy.

Za pomocą mikropipety pobrać
350 μl próbki z kubka zbiorczego lub VTM.
Wymieszać próbkę z buforem ekstrakcyjnym.

Wyjąć wymazówkę, ściskając boki
probówki, aby wyekstrahować płyn
z wymazówki.

Szczelnie zamknąć probówkę za pomocą Zaaplikować  3  krople  wyekstrahowanej
próbki do studzienki na próbkę kasetki
testowej.

Odczytać wyniki testu w ciągu 15-30 minut.1 2 1 2

3

[WYMAZ Z NOSOGARDZIELI]

[PRÓBKI W PODŁOŻACH TRANSPORTOWYCH] ANALIZA PRÓBKI

Wymieszać kilka razy

PL REF:Q-NCOV-01G Nr. Kat.: 09COV30D



 

  

STANDARDTM Q COVID-19 Ag Test

①Kasetki testowe (pakowane pojedynczo w torebkę foliową ze środkiem pochłaniającym wilgoć)
②Probówka z buforem ekstrakcyjnym ③Nasadka

 

STANDARD Q COVID-19 Ag Test jest szybkim chromatograficznym testem immunologicznym do jakościowego
wykrywania swoistych antygenów SARS-CoV-2 obecnych w ludzkiej nosogardzieli. Ten test jest przeznaczony
do użytku wyłącznie przez pracowników służby zdrowia i laboratoriów, jako pomoc we wczesnej diagnozie
zakażenia SARS-CoV-2 u pacjentów z objawami klinicznymi zakażenia SARS-CoV-2. Zapewnia wyłącznie wstępny

 

Zestaw należy przechowywać w 2-30°C / 36-86°F z dala od źródeł światła. Składniki
zestawu są stabilne do upływu daty ważności wydrukowanej
na opakowaniu zewnętrznym. Nie zamrażać.

1.  Nie używać zestawu ponownie.
2.  Nie używać zestawu, jeżeli torebka lub zamknięcie są uszkodzone.

     rękawiczki i fartuchy laboratoryjne. Po zakończeniu testów należy dokładnie umyć ręce.
6.  Rozlany płyn należy dokładnie usunąć za pomocą odpowiedniego środka dezynfekującego.
7.  Wszystkie próbki należy traktować tak, jakby zawierały czynniki zakaźne.

     zagrożeniami mikrobiologicznymi.

 laboratoryjne stanowiące zagrożenie biologiczne należy traktować i usuwać zgodnie
 ze wszystkimi lokalnymi, stanowymi i krajowymi przepisami.

kasetkę testową w torebce należy wyrzucić.

[Wstęp]

[Przeznaczenie]

STRESZCZENIE I WYJAŚNIENIE ZASADY DZIAŁANIA TESTU

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ ZESTAWU

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

POBIERANIE I PRZYGOTOWYWANIE PRÓBEK

STANDARD Q COVID-19 Ag Test ma dwie wstępnie powlekane linie, linię kontrolną „C”, linię testową „T”
na powierzchni membrany nitrocelulozowej. Zarówno linia kontrolna, jak i linia testowa nie są widoczne
w oknie wyników przed zastosowaniem jakichkolwiek próbek. Mysie przeciwciało monoklonalne

Trzymać z dala
od żródeł światła

         Nie używać, jeżeli
opakowanie jest
uszkodzone

Produkt powinien być
przechowywany w
suchym miejscu

Spełnia wymagania dyrektywy
98/79/EC dotyczącej wyrobów
medycznych do diagnostyki
in vitro

Koronawirus jest jednoniciowym wirusem RNA o polarności dodatniej, z otoczką o średnicy około 80 do 120 nm. Jego

wśród wielu zwierząt hodowlanych, zwierząt domowych i ludzi. Może powodować różne ostre i przewlekłe choroby.
Typowe objawy zakażenia koronawirusem obejmują objawy ze strony układu oddechowego, gorączkę, kaszel,
spłycenie oddechu i duszności. W cięższych przypadkach infekcja może powodować zapalenie płuc, zespół ostrej
niewydolności oddechowej, niewydolność nerek, a nawet śmierć. Nowy koronawirus 2019 lub „SARS-Cov-2
(COVID-19)” został odkryty z powodu przypadków wirusowego zapalenia płuc w mieście Wuhan w 2019 r.
i został nazwany przez Światową Organizację Zdrowia dnia 12 stycznia 2020 r. WHO potwierdziło, że COVID-19
może powodować przeziębienia, bliskowschodni zespół oddechowy (MERS) i poważniejsze choroby, takie jak
zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS).

Niniejszy zestaw służy do pomocniczego diagnozowania zakażenia koronawirusem. Wyniki testu mają charakter
wyłącznie kliniczny i nie mogą stanowić podstawy do potwierdzania lub wykluczania samych przypadków.

Numer katalogowy Wyrób medyczny do
                                   diagnostyki In vitro

Nie używać ponownie

Wskazuje limit temperatury,
w której ładunek powinien być
trzymany i transportowany.

Zapoznać się z instrukcją
                  użycia

Opakowanie wystarcza
do wykonania n testów
 

ProducentNumer seriiData
ważności

Uwaga Data produkcjiWażne

Producent:
Siedziba : C-4th&5th, 16, Deogyeong-daero

Miejsce produkcji : 74, Osongsaengmyeong 4-ro,

Upoważniony Przedstawiciel

3.  Nie używać probówki z buforem ekstrakcyjnym z innej serii.
4.  Nie palić, nie jeść i nie pić podczas pracy z próbkami.
5.  Podczas pracy z odczynnikami zestawu należy nosić środki ochrony osobistej, takie jak

8.  Podczas procedur testowych należy przestrzegać ustalonych środków ostrożności przed

 9. Wszystkie próbki i materiały użyte do przeprowadzenia testu usunąć jako odpady
 stanowiące zagrożenie biologiczne. Chemiczne odpady laboratoryjne oraz odpady

10. Środek pochłaniający wilgoć w torebce foliowej ma zaabsorbować wilgoć i chronić produkt

1556beon-gil, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, REPUBLIKA KOREI

Osong-eup, Heungdeok-gu,
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161,
REPUBLIKA KOREI

Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Niemcy
Telefon : +49 6894 581020, Fax : +49 6894 581021

Prosimy o kontakt w sprawie wszelkich skarg / zapytań / sugestii za pośrednictwem
poczty elektronicznej (sales@sdbiosensor.com), telefonu (+82-31-300-0400) lub
strony www (www.sdbiosensor.com).

Tłumaczenie:
dystrybutor Argenta Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Polska 114
60-401 Poznań

SD Biosensor, Inc.

wynik testu przesiewowego. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku medycznego
i nie jest przeznaczony do użytku osobistego. Test i interpretacja wyników powinny być przeprowadzone
przez przeszkolonego pracownika służby zdrowia. Wynik tego testu nie powinien być wyłączną podstawą do
diagnozy; wymagane jest badanie potwierdzające.

④ Sterylna wymazówka  ⑤ Instrukcja użytkowania

anty-SARS-CoV-2 jest powlekane w regionie linii testowej, a mysie przeciwciało monoklonalne przeciw
IgY kurczaka jest powlekane w regionie linii kontrolnej. Mysie przeciwciało monoklonalne anty-SARS-CoV-2
sprzężone z cząsteczkami koloru stosuje się jako detektory dla kasetki z antygenem SARS-CoV-2. Podczas testu
antygen SARS-CoV-2 w próbce oddziałuje z przeciwciałem monoklonalnym anty-SARS-CoV-2 sprzężonym
z cząsteczkami koloru, tworząc kompleks antygen-przeciwciało z cząsteczkami koloru. Kompleks ten
migruje na membranie poprzez działanie kapilarne aż do linii testowej, gdzie zostaje przechwycony przez
mysie przeciwciało monoklonalne anty-SARS-CoV-2. Kolorowa linia testowa będzie widoczna w oknie
wyników, jeśli antygeny SARS-CoV-2 są obecne w próbce. Intensywność kolorowej linii testowej będzie
się różnić w zależności od ilości antygenów SARS-CoV-2 obecnych w próbce. Jeżeli antygeny SARS-CoV-2
nie są obecne w próbce, wówczas na linii testowej nie pojawia się żaden kolor. Linia kontrolna służy do
kontroli proceduralnej i powinna zawsze się pojawiać, jeśli procedura testowa jest przeprowadzona
prawidłowo, a odczynniki testowe linii kontrolnej działają.

dn. 22.04.2020,

[Zasada działania testu]

[Składniki zestawu]

[Ocena kliniczna]
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA

i może to prowadzić do błędnych lub nieprawidłowych wyników. Wymagane jest kilka minut na doprowadzenie zimnej
próbki do temperatury pokojowej.

(Zalecane Warunki Przechowywania)Podłoże

1. Aby pobrać próbkę wymazu z nosogardzieli, włożyć sterylną wymazówkę do nozdrza    pacjenta, dotykając powierzchni tylnej nosogardzieli.
2. Delikatnie obracając, popchnąć wymazówkę, aż do oporu małżowiny.3. Obrócić wymazówkę kilka razy, dotykając ściany nosogardzieli.
4. Ostrożnie wyjąć wymazówkę z nozdrza.
5. Próbka powinna zostać przebadana możliwie najszybciej po pobraniu.
6. Próbki można przechowywać w temperaturze pokojowej do 1 godziny lub w temperaturze

2-8°C / 36-46°F do 4 godzin przed badaniem.

materiał genetyczny jest największym ze wszystkich wirusów RNA i jest istotnym patogenem powodującym choroby

*Ludzki koronawirus HKU1 i Pneumocystis jirovecii (PJP) nie zostały przebadane.

1. Próg Detekcji (Limit of Detection-LoD)
Próbkę dodatnią pod względem SARS-CoV-2 przygotowano poprzez dodanie inaktywowanego szczepu
SARS-CoV-2 (2019-nCOV) NCCP43326/2020/Korea do ujemnego pod kątem SARS-CoV-2 wymazu
z nosogardzieli potwierdzonego metodą PCR. LoD jest określony jako 3,06 x 10    TCID50/ml,
poprzez badanie seryjnie rozcieńczonej przykładowej próbki dodatniej.

(godzin) (godzin)

przed działaniem wilgoci. Jeżeli kulki pochłaniające wilgoć zmienią kolor z żółtego na zielony,
3.  Badania Endogennych/Egzogennych Substancji Interferencyjnych:
W przypadku potencjalnych substancji interferencyjnych wymienionych poniżej
interferencji nie stwierdzono.

[Podłoże transportowe]

WYDAJNOŚĆ ANALITYCZNA

Jeżeli warunki przechowywania próbek nie są zgodne z poniższymi instrukcjami, nie używać próbek.
1. Wymaz z nosogardzieli przechowuje się w buforze ekstrakcyjnym  przez ponad 4 godziny
w temperaturze 5 ± 3°C lub 1 godzinę w 20 ± 5℃.
2. Zamrażanie i rozmrażanie wymazu z nosogardzieli lub próbki w UTM trwa dłużej niż 1 cykl lub 3 cykle.
3. Wymaz z nosogardzieli przechowuje się w UTM przez ponad 12 godzin w temperaturze 5 ± 3°C lub 8 godzin w temperaturze
20 ± 5℃.

Prospektywna ocena diagnostyczna testu STANDARD Q COVID-19 Ag Test została przeprowadzona przez FIND
wraz ze współpracownikami w Niemczech i Brazylii z całkowitą liczbą uczestniczących osób wynoszącą 1659.
Czułość i specyficzność testu STANDARD Q COVID-19 Ag Test porównano ze specyficzną dla konkretnego zakładu
metodą RT-PCR.
Pulowana czułość w Niemczech wyniosła 76,6% (62,8-86,4%), a pulowana specyficzność wyniosła 99,3%
(98,6-99,6%). Czułość zaobserwowana w klinice badawczej w Brazylii wynosiła 88,7% (81,3-93,4%), a pulowana
specyficzność wynosiła 97,6% (95,2-98,8%).

(Kraj) (Niemcy) (Brazylia)

(Czułość)

(Specyficzność)

2. Reaktywność krzyżowa & Interferencja mikrobiologiczna
Brak reakcji krzyżowej i interferencji dla mikroorganizmów mogących reagować krzyżowo wymienionych
poniżej, z wyjątkiem SARS-COV.

(Stężenie substancji
mogącej reagować
krzyżowo)(Szczep)(Substancja mogąca

reagować krzyżowo)

(Grypa A)

(Grypa B)

(Syncytialny wirus oddechowy)

(Ludzki metapneumowirus)

 
(Wirus paragrypy)

(Ludzki koronawirus)

(Rinowirus)

(Enterowirus)

(Adenowirus)

(Pulowane ludzkie płukanki nosowe)

(Lizat ludzkiego wirusa niedoboru odporności)

(komórek/ml)

(komórek/ml)

(komórek/ml)

(komórek/ml)

(komórek/ml)

(komórek/ml)

(komórek/ml)

(komórek/ml)

(komórek/ml)

(komórek/ml)

(komórek/ml)

(komórek/ml)

(komórek/ml)

(komórek/ml)

(komórek/ml)

Może wystąpić reakcja krzyżowa z ludzkim koronawirusem HKU1 i Pneumocystis jirovecii (PJP)
pomimo, że % identyczności sekwencji białka nukleokapsydowego HKU1 i PJP z sekwencją
białka nukleokapsydowego SARS-CoV-2 wynosi 35,22% i 16,2%, co jest uważane za niską
homologię.

1. Czynnik Egzogenny:
(Czynnik Egzogenny) (Substancje Interferencyjne) (Badane stęż.)

(Leki przeciwzapalne)

(Stosowne leki)

(Antybiotyki)

(Krople lub spraye do nosa)

(Tabletki do ssania na gardło)

(Homeopatyczne leki łagodzące alergię)

(Doustne środki znieczulające)

(Inne)

(komórek/ml)

(komórek/ml)

(komórek/ml)

(komórek/ml)

1.  Clinical  management  of  severe  acute  respiratory  infection  when  novel  coronavirus(nCoV)  infection  is
suspected. Interim guidance. WHO.2020

2.  Diagnostic detection of Wuhan coronavirus 2019 by real-time RT-PCR.2020
3.  Diagnosis  and  treatment  of  pneumonia  caused  by  new  coronavirus  (trial  version  4)  National  Health

Commission. 2020

3. Za pomocą tego testu jakościowego nie można określić ani wartości ilościowej, ani wskaźnika stężenia antygenu
SARS-CoV-2.
                    4. Nieprzestrzeganie procedury testowej i zasad interpretacji wyników testu może negatywnie wpłynąć na działanie

                       testu i/lub generować nieważne wyniki.
                    5. Ujemny wynik testu może wystąpić, jeśli poziom ekstrahowanego antygenu w próbce jest niższy niż czułość testu
                       lub jeżeli uzyskano próbkę niskiej jakości.
 

                        wykrywalności testu lub jeśli próbka została pobrana lub przetransportowana nieprawidłowo, dlatego

1. Podczas badania należy ściśle przestrzegać procedury testowej, środków ostrożności i interpretacji wyników
      tego testu.
2. Niniejszy test powinien być używany do wykrywania antygenu SARS-CoV-2 w próbkach ludzkich wymazów
     z nosogardzieli.

    z wykorzystaniem innych metod laboratoryjnych.
6. Aby uzyskać większą dokładność statusu odpornościowego, zalecane są dodatkowe badania kontrolne

7. Wyniki testu należy zawsze analizować przy uwzględnieniu innych danych dostępnych dla lekarza.
8. Wynik ujemny może wystąpić, jeśli stężenie antygenu lub przeciwciała w próbce jest poniżej granicy

     ujemny wynik testu nie eliminuje możliwości zakażenia SARS-CoV-2 i powinien zostać potwierdzony za
     pomocą hodowli wirusowej, testu molekularnego lub testu ELISA.
9. Dodatnie wyniki testu nie wykluczają koinfekcji innymi patogenami.

10. Ujemne wyniki testu nie mają na celu wykluczenia zakażeń innymi koronawirusami, z wyjątkiem SARS-CoV.
11. Dzieci mają tendencję do usuwania wirusa z organizmu przez dłuższy czas niż dorośli, co może powodować
       różnice we wrażliwości między dorosłymi a dziećmi.

Data wydania: 2020.09
OGRANICZENIA PROCEDURY

BIBLIOGRAFIA

2. Czynnik Endogenny:
(Czynnik Endogenny) (Substancje Interferencyjne) (Wartość badawcza)

(Choroba autoimmunologiczna)

(Białko surowicy)

(Ludzkie przeciwciało antymysie)

(Czynnik reumatoidalny)

(Krew Pełna [ludzka], z antykoagulantem EDTA)

(Albumina surowicy ludzkiej)

(Grypa)

(Grypa)

(Lek retrowirusowy)

(Antybiotyk)

(Antybiotyk)

(Mucyna: gruczoł
podżuchwowy
u bydła, typ I-S)

(Biotyna)

(Cukierki na gardło
[miętowe])

12. Podczas stosowania VTM czułość może zostać obniżona z powodu rozcieńczenia.
13. Wyłącznie podłoża transportowe Copan UTM, BD UTM i STANDARD™ zostały zatwierdzone dla testu.

WAŻNE: Podczas korzystania z wirusowego podłoża transportowego (viral transport medium - VTM) ważne jest, aby upewnić się,

L23COV3ENR8-W
aktualizacja: 26.10.2020

że VTM zawierające próbkę jest ogrzane do temperatury pokojowej. Zimne próbki nie będą poprawnie przepływać

(Ilość próbek)




