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COVID-19 Ag CAGT025E1 

 

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 

SGTi-flex COVID-19 Ag je imunotest určený ke kvalitativní detekci antigenů SARS- 
CoV-2 přímo ze stěru z nosu nebo úst a nosohltanu. Test se používá jako podpůrný 
prostředek pro rychlou diagnózu virové infekce SARS-CoV-2. 

 

SHRNUTÍ 
 

Novodobý koronavirus (SARS-CoV-2) byl identifikován v prosinci 2019. Světová 
zdravotnická organizace (WHO) pojmenovala nemoc způsobenou SARS-CoV-2 ofi- 
ciálně jako COVID-19 (coronavirus Disease 2019) v únoru 2020. SARS-CoV-2 patří 
do rodiny koronavirů, má jednořetězcovou RNA s pozitivní polaritou a může být 

přenášen mezi lidmi. Mezi identifikované koronaviry, které mohou u lidí infekci 
vyvolat, patří 229E, NL63 ze skupiny koronavirů α a HKU1, OC43, SARS-CoV, MERS- 
CoV ze skupiny koronavirů β. Nový koronavirus byl zveřejněn Mezinárodním výborem 
pro klasifikaci virů (ICTV) pod jménem SARS-CoV-2 s 80% genetickou podobností se 
SARS-CoV. COVID-19 se šíří převážně kapénkovou infekcí, která při nakažení 

způsobuje letargii, horečku, suchý kašel a dechovou nedostatečnost. Při závažných  
symptomech jako sepse, MOF (mnohočetné orgánové selhání) a ARDS (akutní 
respirační distress syndrom) může vést až ke smrti. Je nakažlivější než SARS, který 
způsobil více než 800 úmrtí a 8.000 infikovaných pacientů. Kromě toho má inkubační 
dobu zhruba 3 až 16 dnů a je vážným ohrožením, protože infekčnost nastává právě 

v inkubační době. V současné době neexistuje specifická léčba pro COVID-19, a 
proto je rychlá a přesná diagnóza důležitá pro izolaci pacientů se symptomy 
podezření na COVID-19. 

 

PRINCIP 

SGTi-flex COVID-19 je imunotest určený ke kvalitativní detekci antigenů SARS-CoV-2 
přímo ze stěru z nosu nebo úst a nosohltanu. Antigeny SARS-CoV-2 jsou extrahovány 

ze stěru v extrakčním pufru a extrahované vzorky jsou aplikovány do jamky pro 
vzorek v testovací destičce. Po přidání vzorku se naváže protilátka na antigen SARS- 
CoV-2 a proteče membránou. Protilátky konjugované koloidním zlatem spolu s 
antigenem SARS-CoV-2 se pohybují do oblasti testovacího proužku a jsou shro- 

mažďovány pomocí imobilizovaných protilátek na membráně. To vytvoří červeně 
zbarvený pás. Intenzita barevného pásu závisí na množství antigenu SARS-CoV-2 a 
výsledky testu může uživatel testu interpretovat podle návodu k použití. 

DODANÝ MATERIÁL 

•  Testovací destičky 25 kusů • Extrakční zkumavky 25 kusů 

. Štětičky 25 kusů .Extrakční pufr(lahvička 10ml) 1 kus 

•  Filtrační víčka 25 kusů .Návod k použití 
 

SKLADOVÁNÍ A DOBA ŽIVOTNOSTI 

 

-Testovací destičky a extrakční pufr SGTi-flex COVID-19 Ag jsou použitelné při teplotě 
2-30°C až do konce měsíce uvedeného na balení. 

 

-Při skladování v chladu je nutné před použitím nechat minimálně 30 minut pro 
dosažení pokojové teploty. 

-Otevřete obal testovací destičky až krátce před použitím. Po otevření by měla být 
testovací destička okamžitě použita. 

-Chraňte před přímým slunečním zářením 

UPOZORNĚNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 

•  Pouze pro odbornou in vitro diagnostiku 

•  Jednoznačná klinická diagnóza by neměla být stanovena na základě jednotlivého tes- 
tu, nýbrž ji stanoví lékař až po vyhodnocení všech klinických a laboratorních nálezů. 

•  Přečtěte si před začátkem testování pozorně návod k použití a postupujte podle 
instrukcí. 

•  Pouze pro jednorázové použití. 

•  Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Testovací destička je citlivá na vlhkost a 
měla by být uchovávána v uzavřeném obalu až do momentu použití. Po otevření je 
určena k okamžitému použití. 

•  Nepoužívejte, pokud jsou obal nebo testovací destička poškozeny 

•  Vzorek a testovací destička musí mít před použitím pokojovou teplotu. 

•  Zacházejte se všemi vzorky jako s potenciálně infekčními. Během testování dbejte 
stanovených opatření a dodržujte standardní postupy pro správnou likvidaci vzorků a 
testovacích destiček. 

•  Nejezte, nepijte a nekuřte v blízkosti vzorků nebo použitých pomůcek 
 

PŘÍPRAVA TESTU 
1. Test by měl proběhnout bezprostředně po odebrání vzorku. 

-Pokud se vzorek nepoužije hned po odebrání, doporučuje se skladovat při -70°C 
(nebo v suchém ledu nebo tekutém dusíku). Mrazák při -20°C se nedoporučuje. 
Vzorek lze skladovat při teplotě 2-8°C po dobu 72 hodin. 

2. Příprava testu 

- Všechny vzorky a pomocná činidla by měly být před začátkem testu skladovány po 
dobu 15-30 minut při pokojové teplotě. 

-Testovací destička je citlivá na vlhkost a měla by být po otevření okamžitě použita 
 

ODEBRÁNÍ VZORKU 

SGTi-flex COVID-19 Ag lze provést pomocí stěru z nosu nebo úst a nosohltanu. 

1) Použijte prosím jednorázovou štětičku pro odběr vzorku. 

2) Zaveďte štětičku do nosní dírky pacienta a setřete povrch zadní stěny nosohltanu. 
Štětička by měla být zavedena do hloubky, která odpovídá vzdálenosti nosní dírky a 
vnějšího otvoru ucha. 

 

 

Stěr z nosu 

3) Opatrně třete a rolujte štětičkou. Nechte štětičku několik vteřin na místě, aby 
nasála sekret. Štětičku točivým pohybem opatrně vyjměte. 

4) Nadávkujte extrakční pufr rozdělením 
po 300 μl do každé extrakční 
zkumavky. 

5) Umístěte štětičku s odebraným 
vzorkem do extrakční zkumavky s 300 
μl extrakčním pufrem a otočte jí více 
než pětkrát, abyste umožnili extrakci. 

6)Odstraňte štětičku se vzorkem tak, že ji 
otřete o stěnu zkumavky, abyste 
vytlačili co nejvíce zbylé tekutiny. 
Použité štětičky jsou potenciálně 
infekční a musí být zlikvidovány podle 
příslušných nařízení. 

7)Nasaďte filtrační víčko na extrakční 
zkumavku se zpracovaným vzorkem. 

 

 

 
  PROVEDENÍ TESTU  

1. Otevřete obal, vyjměte testovací 
destičku a položte ji na rovný, suchý 
a čistý povrch 

 
 
 
 
 

2. Dejte 3 kapky vzorku (cca 85 μl) z 
extrakční zkumavky do jamky pro 
vzorek na testovací destičce. Pozor - 
počkejte, dokud se nenasaje každá 
kapka zvlášť, než přidáte další. 

 

 
 

 
3. Odečtěte výsledek po 20-30 minutách 

po aplikaci vzorku. Pozitivní výsledky 
mohou nastat rychleji bezprostředně 
po reakci. Po 30 minutách již není 
možné výsledek vyhodnotit. 
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INTERPRETACE VÝSLEDKU 

 

  
 

Pozitivní 

 
Negativní 

 
Neplatný/Nový test 

(1)Přesnost (celková shoda %): 95,63% (175/183, 95% Cl:91,61%-97,77%) 

(2) Citlivost (pozitivní shoda %): 91,57% (76/83, 95% Cl: 83,60%-95,85%) 

(3) Specificita (negativní shoda %): 99.00% (99/100, 95% Cl: 94,55%-99,82%) 

1. Pozitivní: Ve výsledkovém okénku se objeví testovací čára (T) a kontrolní čára (C): 
pozitivní na antigeny SARS-CoV-2. 

2. Negativní: Objeví se jen kontrolní čára (C): negativní na antigeny SARS-CoV-2. 

3. Neplatný: Pokud se kontrolní čára neobjeví, je výsledek neplatný a musí se 
zopakovat pomocí nové testovací destičky. 

 

KONTROLA KVALITY 
Kontrola postupu je obsažena v testu. V kontrolní oblasti se objeví barevná čára (C), 
která je interní kontrolou kvality. Tato potvrzuje, že bylo dostatečné množství 
vzorku, dostatečná reakce membrány a správné použití. 

 

OMEZENÍ 

1. Test je určen pro kvalitativní detekci antigenů SARS-CoV-2 ve vzorku z nasopha- 
ryngeálního stěru u člověka a neslouží ke kvantifikaci viru. 

2. Pouze pro diagnostiku in vitro. 

3. Negativní výsledky nevylučují infekci SARS-CoV-2, obzvláště u pacientů, kteří byli 
se SARS-CoV-2 v kontaktu. Měly by být zváženy následné testy s molekulární diag- 
nózou, aby byla vyloučena případná infekce. 

4. SARS-CoV-2 může způsobit pozitivní výsledky. SARS-CoV-2 lze prokázat zkříženou 
reakcí. 

 

 
Tabulka 2. Bakterie 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
3.Analytická specificita - interference 
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VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH SYMBOLů NA BALENÍ 
 

 

 

Pro diagnostické použití in Vystačí na 25 testů 

vitro 
 

Pouze k jednorázovému použití       Skladujte při 2°C až 30°C 

   

Číslo šarže            Použitelné do 

 
 

Výrobce Autorizovaný zástupce v EU 

 

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY V negativních a pozitivních vzorcích byly testovány různé koncentrace potenciálně interferujících 
látek. Výsledky ukazují, že SGTi-flex COVID-19 Ag nevykazuje žádné interference s potenciálně 

Nepoužívejte znovu,pouze k 
jednorázovému použití 

Katalogové číslo 

1. Detekční limit (LoD): interferujícími látkami, které by mohly být přítomny ve vzorcích, jako např. léky na lékařský    

Studie použila teplem inaktivovanou tekuti2nu s kulturou viru SARS-CoV-2 izolovaného předpis a zvýšená koncentrace chemických a biologických analytů Pozor, prostudujte si průvodní 

USA-WA1/2020. Detekční limit je 5.3 x 10 

2. Zkřížená reakce 

TCID50/mL. Tabulka 3. Interferující látky 

č . 

Tento výrobek splňuje směrnice EU 
dokumenty 

SGTi-flex COVID-19 Ag byl vyhodnocen s 21 dalšími viry a 12 bakteriemi. Výsledky 
ukazují, že SGTi-flex COVID-19 Ag nevykazuje žádnou zkříženou reakci se vzorky, 
které obsahují viry a bakterie, kromě SARS-CoV 

Tabulka 1. Viry 
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4. Preciznost 

Výsledky v rámci jednoho pokusu, mezi jednotlivými pokusy a mezi šaržemi splňují 
100% kritéria přijatelnosti. 

5. Klinické hodnocení 

Srovnávací studie mezi SGTi-flex COVID-19 Ag a komerčně dostupným testem 
(referenční metoda, reálný čas RT_PCR) byly provedeny za použití 183 vzorků. 
Výsledky vykazují přesnost (procentuální shodu) 95,2%. Citlivost a specificita 
(pozitivní a negativní shoda) činila 91,57%, popř. 99%. 

MT Promedt Consulting GmbH 

Altenhofstr. 80, 66386 St. Ingbert, Germany 
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12 Respiratory Syncytial virus type B Negativní 

13 Mumps Virus Negativní 

14 Adenovirus type 5 Negativní 

15 Human Coxsackie B4 Negativní 

16 Human Meta pneumovirus Negativní 

17 Human Measles Mvi/Moscow Rus/1988 Genotype A Negativní 

18 Parainfluenza Virus serotype 1 Negativní 

19 Parainfluenza Virus serotype 2 Negativní 

20 Parainfluenza Virus serotype 3 Negativní 

21 Parainfluenza Virus serotype 4 Negativní 

 

 Referenční hodnota 

Pozitivní Negativní Celkem 

 

Test device (SGTi-flex 

COVID-19 Ag) 

Pozitivní 76 1 77 

Negativní 7 99 106 

Celkem 83 100 183 

 

Číslo Označení Výsledek 

1 Group A streptococcus antigen Negativní 

2 Group B streptococcus antigen Negativní 

3 Streptococcus Pneumoniae antigen Negativní 

4 Escherichia coli culture Negativní 

5 Corynebacterium glutamicum culture Negativní 

6 Lactobacillus plantarum culture Negativní 

7 Legionella spp culture Negativní 

8 Pseudomonas aeruginosa culture Negativní 

9 Staphylococcus epidermidis culture Negativní 

10 Mycobacterium tuberculosis Negativní 

11 Hemophilus influenzae Negativní 

12 Streptococcus spp Negativní 

 

íslo. Interferující látka Koncentrace číslo Interferující látka Koncentrace 

1 Albumin 50 mg/mL 10 Menthol 40 mg/mL 

2 Glucose 1.2 mg/mL 11 Zanamivir 10 mg/mL 

3 Hemoglobin 4 mg/mL 12 Tobramycin 20 mg/mL 

4 Bilirubin 5 mg/mL 13 Tamiflu (Oseltamivir) 6 mg/mL 

5 
Phenylephrine 

hydrochloride 
10 mg/mL 14 mucin 1.0 % 

6 Dexamethasone 0.6 mg/mL 15 Whole blood 1.0 % 

7 Flunisolide 2.5 mg/mL 16 Acetaminophen 10 mg/mL 

8 Budesonide 1 mg/mL 17 Ibuprofen 5 mg/mL 

9 Benzocaine 5 mg/mL 18 Aspirin 2 mg/mL 

 

íslo Označení Výsledek 

1 Alpha Coronavirus (229E) Negativní 

2 Beta Coronavirus (MERS) NP protein Negativní 

3 Beta Coronavirus (SARS-CoV) NP protein Pozitivní 

4 Beta Coronavirus OC43 Negativní 

5 
Influenza A/H1N1 

A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus (13/234) 

vní 
Negativní 

6 
Influenza A/H3N2 

Influenza Antigen A/New Caledonia/71/2014 (H3N2, 15/238) 
Negativní 

7 
Influenza A/H5N1 

Influenza Antigen A/Anhui/1/05 (H5N1, 07/290) 
Negativní 

8 
Influenza B 

Influenza Antigen B/Guangdong/120/2000 (01/546) 
Negativní 

9 Epstein-Barr Virus Negativní 

10 Rhinovirus group A Negativní 

11 Respiratory Syncytial virus type A Negativní 

 

Dovozce: 
JVL Group s.r.o. 
Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 
www.jvlgroup.cz 

http://www.sugentech.com/

