
 

   zvážiť kontrolné testovanie pomocou molekulárnej diagnostiky. 

8.               Príčinou pozitívnych výsledkov môže byť prekonaná alebo aktuálna infekcia kmeňmi koronavírusov, inými ako SARS-CoV-2 (napr. koronavírusy HKU1, NL63,   

OC43 alebo 229E). 

9.                  Výsledky testu na protilátky sa nemajú používať ako jediný dôkaz pri diagnostike alebo vylučovaní infekcie SARS-CoV-2 alebo na informovanie o stave infekcie. 

10.   Nie je určený na skríning krvi od darcov. 

 

7. krok: Nastavte časovač. 

8. krok: Po uplynutí 10 – 15 minút odčítajte výsledky. Pozitívne výsledky môžu byť viditeľné už v priebehu 2 minút. Všetky výsledky sa musia po 15 minútach potvrdiť. 

Všetky výsledky interpretované mimo tohto 10 – 15-minútového okna sa majú považovať za neplatné a test sa musí zopakovať. Po interpretovaní 

výsledkov zlikvidujte použitú pomôcku podľa miestnych právnych predpisov týkajúcich sa likvidácie pomôcok. 

 

 

OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test CE    R0180C Sérum/plazma/plná krv         

  

 
 

 

 

POUŽITIE 

Test OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test je rýchly imunochemický test s laterálnym prietokom na jedno použitie, ktorý je určený na kvalitatívnu detekciu a diferenciáciu 

IgG a IgM protilátok proti SARS-CoV-2 v ľudskom sére a plazme alebo plnej krvi obsahujúcej antikoagulanciá (EDTA, heparín alebo citrát). Test OnSite COVID-19 IgG/IgM 

Rapid Test má slúžiť ako pomôcka pri identifikácii jedincov s adaptívnou imunitnou odpoveďou na SARS-CoV-2, čo naznačuje nedávnu alebo prekonanú infekciu. V 

súčasnosti nie je známe, ako dlho po infekcii protilátky pretrvávajú a či prítomnosť protilátok poskytuje ochrannú imunitu. 

Výsledky slúžia na detekciu protilátok proti SARS-CoV-2. Vo všeobecnosti možno IgG a IgM protilátky proti SARS-CoV-2 detegovať v krvi niekoľko dní po infikovaní, no nie 

je dobre charakterizované, ako dlho zostávajú protilátky prítomné po prekonaní infekcie. Vírus možno u jedincov detegovať aj niekoľko týždňov po sérokonverzii. 

Citlivosť testu OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test krátko po infikovaní nie je známa. Negatívne výsledky nevylučujú možnosť akútnej infekcie SARS-CoV-2. V prípade 

podozrenia na akútnu infekciu je potrebné vykonať priame testovanie na vírus SARS-CoV-2. 

Príčinou falošne pozitívnych výsledkov testu OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test môže byť skrížená reaktivita už existujúcich protilátok alebo ďalšie možné príčiny. Kvôli 

možnosti falošne pozitívnych výsledkov sa má pri potvrdení pozitívnych výsledkov zvážiť použitie druhého odlišného testu (napr. testu ELISA alebo chemiluminiscenčného 

testu na IgG/IgM). 

Len na lekársky predpis. Len na in vitro diagnostické použitie. 

ZHRNUTIE A VYSVETLENIE TESTU 

SARS-CoV-2 patrí do veľkej čeľade koronavírusov, ktoré dokážu vyvolávať rôzne ochorenia od bežného prechladnutia po závažnejšie ochorenia.1 Infikovanie vírusom 

SARS-CoV-2 má za následok ochorenie COVID-19. U infikovaných pacientov sa prejavuje široké spektrum klinických symptómov, od miernych, resp. žiadnych symptómov 

po horúčku, únavu a suchý kašeľ, ktoré môžu viesť k vážnejšiemu zhoršeniu stavu a smrti. Väčšina pacientov dokáže vyzdravieť bez špeciálnej liečby. Približne u 1 zo 6 

pacientov s ochorením COVID-19 má ochorenie vážny priebeh a nastávajú problémy s dýchaním. U starších ľudí a ľudí s existujúcimi ochoreniami (napr. vysoký krvný tlak, 

problémy so srdcom alebo cukrovka) je pravdepodobnosť vážnejšieho priebehu ochorenia vyššia. 

Potvrdil sa prenos vírusu z človeka na človeka, pričom k tomu dochádza prevažne prostredníctvom respiračných kvapôčok pri kašľaní a kýchaní v dosahu 1,8 m (6 stôp). 

RNA vírusu sa našla aj vo vzorkách stolice pacientov. Je možné, že vírus môže byť infekčný aj v inkubačnej dobe, no to sa ešte nedokázalo.2 

Laboratórna metóda, ktorá sa v súčasnosti používa na detekciu SARS-CoV-2, je RT-PCR. Táto metóda si však vyžaduje sofistikované vybavenie a veľmi skúsených 

laboratórnych technikov. Navyše 9 alebo 10 dní po nástupe symptómov vírusová záťaž rýchlo klesá. Počas akútnej fázy infekcie titer protilátok proti SARS-CoV-2 rýchlo 

stúpa, pričom maximálne hodnoty sa dosahujú 2 – 3 týždne po infikovaní. Špecifické IgG protilátky proti SARS-CoV-2 sa objavujú krátko po IgM protilátkach a pretrvávajú 

mesiace.3 Nie je známe, či má infekcia SARS-CoV-2 za následok celoživotnú imunitu alebo či existuje možnosť druhej infekcie. Napriek tomu sú špecifické protilátky proti 

SARS-CoV-2 užitočný marker imunitnej odpovede a epidemiologického prieskumu. 

Test OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test deteguje IgG a IgM protilátky proti SARS-CoV-2 v ľudskom sére, plazme alebo plnej krvi. Minimálne školený personál dokáže 

tento test vykonať v priebehu 15 minút a to bez použitia zložitého laboratórneho vybavenia. 

PRINCÍP TESTU 

Test OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test je laterálna prietoková chromatografická imunoanalýza. Testovací strip v kazete obsahuje: 1) sfarbenú plôšku s konjugátom 

obsahujúcu rekombinantné antigény SARS-CoV-2 konjugované s koloidným zlatom (konjugáty SARS-CoV-2) a kontrolnú protilátku konjugovanú s koloidným zlatom, 2) 

nitrocelulozový membránový strip obsahujúci dve testovacie oblasti (čiary G a M) a kontrolnú oblasť (čiaru C). Čiara G je vopred potiahnutá protilátkami na účely detekcie 

IgG protilátok proti SARS-CoV-2, čiara M je vopred potiahnutá protilátkami na účely detekcie IgM protilátok proti SARS-CoV-2 a čiara C je vopred potiahnutá kontrolnými 

protilátkami. 

Keď sa do jamky na vzorky testovacej kazety pridá dostatočný objem vzorky, vzorka kapilárnymi silami prechádza stripom kazety. Ak sa vo vzorke nachádzajú IgG 

protilátky proti SARS-CoV-2, naviažu sa na konjugáty SARS-CoV-2. Tento imunokomplex potom zachytia vopred potiahnuté protilátky proti ľudským IgG, čím sa vytvorí 

farebná čiara G, čo znamená pozitívny výsledok testu na IgG protilátky proti SARS-CoV-2 a teda nedávnu alebo prekonanú infekciu. Ak sa vo vzorke nachádzajú IgM 

protilátky proti SARS-CoV-2, naviažu sa na konjugáty SARS-CoV-2. Tento imunokomplex potom zachytia vopred potiahnuté protilátky proti ľudským IgM, čím sa vytvorí 

farebná čiara M, čo znamená pozitívny výsledok testu na IgM protilátky proti SARS-CoV-2 a teda akútnu infekciu SARS-CoV-2. Pozitívny výsledok na IgM aj IgG protilátky 

naznačuje neskorú akútnu infekciu. 

Neprítomnosť žiadnej z testovacích čiar (G alebo M) znamená negatívny výsledok. Každý test obsahuje internú kontrolu (čiaru C), ktorá by sa mala prejaviť ako farebná 

čiara kontrolných protilátok bez ohľadu na sfarbenie testovacích čiar. Ak sa nesfarbí čiara C, výsledok testu je neplatný a vzorka sa musí opätovne otestovať pomocou inej 

pomôcky. 

REAGENCIE A DODANÝ MATERIÁL 

 

 

 

 

 

2. POZITÍVNY VÝSLEDOK: Ak sa okrem čiary C objaví aj čiara G alebo M alebo ak sa objavia obidve čiary G a M, znamená to prítomnosť 

IgG a/alebo IgM protilátok proti SARS-CoV-2. Výsledok testu je pozitívny, resp. reaktívny. Hraničné výsledky so slabo sfarbenou čiarou nemožno interpretovať 

ako pozitívne a test sa musí zopakovať, aby sa potvrdila prítomnosť viditeľne sfarbených čiar naznačujúcich pozitívny výsledok. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 Pri rozhodovaní o diagnóze sa majú pozitívne výsledky potvrdiť alternatívnymi testovacími metódami a klinickými zisteniami. 

3.  
 NEPLATNÉ: Ak sa neobjaví čiara C, výsledok je neplatný bez ohľadu na farebné čiary v testovacej oblasti tak, ako je uvedené nižšie. Zopakujte test pomocou 

novej pomôcky. 

  

VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY 

1. Klinický výkon 

1.1. Pozitívna zhoda 

Endemická, symptomatickí jedinci alebo jedinci s podozrením na infekciu 

Počas pandémie COVID-19 sa symptomatickým jedincom alebo jedincom s podozrením na infekciu odobralo celkovo 210 vzoriek (sérum alebo plazma). U 

všetkých jedincov sa potvrdilo ochorenie COVID-19 za použitia PCR v reálnom čase (RT-PCR). V tabuľke nižšie je uvedená pozitívna zhoda pre všetkých 

jedincov: 

Dni po prijatí do 
nemocnice 

Počet 
vzoriek 

Výsledok 
COVID-19 RT-PCR 

Výsledok testu OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test 

Pozitívny na IgG Pozitívny na IgM 
Pozitívny na IgG alebo 

IgM 
1 – 7 7 pozitívny 86 % (6/7) 100 % (7/7) 100 % (7/7) 

8 – 14 4 pozitívny 75 % (3/4) 75 % (3/4) 75 % (3/4) 

15 – 21 10 pozitívny 80 % (8/10) 80 % (8/10) 80 % (8/10) 

22 – 28 30 pozitívny 93 % (28/30) 93 % (28/30) 93 % (28/30) 

29 – 35 52 pozitívny 98 % (51/52) 92 % (48/52) 98 % (51/52) 

36 – 42 61 pozitívny 100 % (61/61) 95 % (58/61) 100% (61/61) 

43 – 49 37 pozitívny 100 % (37/37) 89 % (33/37) 100% (37/37) 

50 – 56 9 pozitívny 100 % (9/9) 78 % (7/9) 100% (9/9) 

Spolu 210 pozitívny 96,7 % (203/210) 

(95 % lS: 93,3 % – 98,4 %) 

91,4 % (192/210) 

(95 % lS: 86,9 % – 94,5 %) 

97,1 % (204/210) 

(95 % lS: 93,9 % – 98,7 %)  
1.2. Negatívna zhoda 

Endemická, symptomatickí jedinci alebo jedinci s podozrením na infekciu 

Počas pandémie COVID-19 sa symptomatickým jedincom alebo jedincom s podozrením na infekciu odobralo celkovo 270 vzoriek (sérum alebo plazma). U 

všetkých jedincov sa potvrdil negatívny výsledok COVID-19 za použitia PCR v reálnom čase (RT-PCR). V tabuľke nižšie je uvedená negatívna zhoda pre 

všetkých jedincov: 

Počet vzoriek 
Výsledok COVID-19 

RT-PCR 
Výsledok testu OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test 

Negatívny na IgG Negatívny na IgM Negatívny na IgG a IgM 

270 negatívny 
98,1 % (265/270) 

(95 % lS: 95,7 – 99,2 %) 
99,3 % (268/270) 

(95 % lS: 97,3 % – 99,8 %) 
97,8 % (264/270) 

(95 % lS: 95,2 % – 99,0 %)  
2. Skrížená reaktivita 

Nezaznamenali sa žiadne falošne pozitívne výsledky pre IgG ani IgM protilátky proti vírusu SARS-CoV-2 v 5 – 20 vzorkách od osôb s nasledovnými 

ochoreniami alebo špecifickými stavmi:

1. Jednotlivo hermeticky zatvorené vrecká, ktoré obsahujú: 
a. jednu kazetu, 
b. jedno vysúšadlo. 

2. Jednorazové kapilárne skúmavky so značkou pre 10 µl a 20 µl 
3. Detekčný pufer (pufrový roztok na báze pufra Tris s konzervačnými látkami) 
4. Návod na použitie 

 

 HBV  

EBV 

HCV  

VZV 

HIV  

CMV 

HBsAg 
Syfilis 

Tuberkulóza 

Chikungunya 

Zika 

Osýpky 

Dengue 

Mumps 

Chrípka A  

Chrípka B 

ANA 

3. Špecificita tried protilátok 

Rekombinantné ľudské IgG a IgM protilátky proti SARS-CoV-2 sa sériovo zriedili s plazmou negatívnou na COVID-19 a otestovali sa pomocou testu OnSite 

COVID-19 IgG/IgM Rapid Test. Medzi COVID-19 IgG a IgM protilátkami sa nezaznamenala žiadna skrížená reaktivita tak, ako je uvedené v nasledujúcej 

tabuľke: 

 

  
POTREBNÝ MATERIÁL, KTORÝ NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY 

1. Hodiny, hodinky alebo iné zariadenie na meranie času 
2. Pipeta schopná preniesť 10 – 20 µl vzorky – pre väčšiu presnosť môže sa použiť namiesto jednorazovej kapilárnej skúmavky 
3. Sterilné lancety, sterilná gáza a utierky na odber plnej krvi z vpichu do prsta 
4. Pomôcky na odber venóznej plnej krvi, séra, plazmy 
5. Jednorazové rukavice, nádoba na biologicky nebezpečný odpad 

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
Len na in vitro diagnostické použitie 

1. Pred vykonaním testu si prečítajte celý návod na použitie. Nedodržanie pokynov môže mať za následok nepresné výsledky testu. 

2. Hermeticky uzatvorené vrecko otvorte až vtedy, keď ste pripravený vykonať test. 

3. Po otvorení vrecka sa musí test vykonať v priebehu 30 minút, aby sa zabránilo možnému zlyhaniu v dôsledku absorpcie vlhkosti. 

4. Nepoužívajte pomôcky alebo komponenty po uplynutí dátumu exspirácie. 

5. Nepoužívajte komponenty z iného typu testovacej súpravy ako náhradu za komponenty tejto súpravy. 

6. Na testovanie nepoužívajte vzorky hemolyzovanej krvi. 

7. S jednou pomôckou používajte len jednu vzorku. Nezmiešavajte vzorky. 

8. Počas manipulácie s reagenciami súpravy a klinickými vzorkami noste ochranný odev a jednorazové rukavice. Po vykonaní testu si dôkladne umyte ruky. 

9. Dodržiavajte všeobecné pokyny amerického Centra pre kontrolu chorôb (CDC) na prevenciu prenosu HIV, HBV a iných patogénov prenášaných krvou. 

10. Na miestach, kde sa manipuluje so vzorkami alebo reagenciami súpravy, nefajčite, nepite ani nejedzte. 

11. Všetky vzorky a materiály použité pri testovaní likvidujte ako biologicky nebezpečný odpad. 

12. S externými kontrolnými vzorkami zaobchádzajte rovnako ako so vzorkami pacientov. 

13. Výsledky testu odčítajte 10 – 15 minút po nanesení vzorky do jamky na vzorky pomôcky. Odčítanie výsledku testu po uplynutí 15 minút sa má považovať za 

neplatné a test sa musí zopakovať. 

14. Nevykonávajte test v miestnosti so silným prúdením vzduchu, t. j. v miestnostiach s elektrickým ventilátorom alebo silnou klimatizáciou. 

POKYNY NA PRÍPRAVU A SKLADOVANIE REAGENCIÍ 

Všetky reagencie sa dodávajú pripravené na použitie. Nepoužité neotvorené testovacie pomôcky skladujte pri teplote 2 – 30 °C. Ak sa testovacia pomôcka skladuje pri 

teplote 2 – 8 °C, pred otvorením počkajte, kým nedosiahne izbovú teplotu. Testovacia pomôcka je stabilná až do dátumu exspirácie, ktorý je vytlačený na hermeticky 

uzatvorenom vrecku. Súpravu nezmrazujte ani ju nevystavujte teplotám vyšším ako 30 °C. 

ODBER VZORKY A MANIPULÁCIA S ŇOU 
So všetkými materiálmi ľudského pôvodu zaobchádzajte ako s potenciálne infekčnými a dodržiavajte štandardné postupy týkajúce sa biologickej bezpečnosti. 

Plazma/sérum 

1. krok: Odoberte venóznu krv venepunkciou do odberových skúmaviek obsahujúcich antikoagulancium (EDTA, citrát alebo heparín) alebo odberových skúmaviek  

neobsahujúcich žiadne antikoagulancium v prípade testovania séra.  

2. krok:        A) Ak chcete pripraviť vzorky plazmy, odstreďte krv a opatrne preneste plazmu do novej, vopred označenej skúmavky. 

B) Ak chcete pripraviť vzorky séra,, nechajte krv zraziť sa, odstreďte ju a potom opatrne preneste sérum do novej, vopred označenej skúmavky. 

Vzorky séra/plazmy otestujte čo najskôr po odbere, prípadne ich môžete skladovať 3 dni pri teplote 2 – 8 °C alebo zmraziť na -20 °C v prípade dlhšieho skladovania. 

Zabráňte viacerým cyklom zmrazenia-rozmrazenia. Pred otestovaním nechajte zmrazené vzorky pomaly rozmraziť a jemne ich premiešajte. Vzorky s viditeľnými časticami 

sa musia pred otestovaním vyčíriť centrifugáciou. 

Nepoužívajte vzorky vykazujúce silnú lipémiu, hemolýzu alebo zakalenie, aby sa tak zabránilo možnej interferencii s interpretáciou výsledkov. 

Plná krv 

1. krok: Plnú krv možno získať buď vpichom do prsta pomocou bezpečnostnej lancety, alebo venepunkciou. Venóznu krv odoberte do odberovej skúmavky  

obsahujúcej antikoagulancium (EDTA, citrát alebo heparín). Na testovanie nepoužívajte vzorky hemolyzovanej krvi. 

Vzorky plnej krvi otestujte čo najskôr po odbere, prípadne ich môžete uchovávať v chlade (2 – 8 °C). Vzorka sa musí otestovať do 24 hodín od odberu. 

Poznámka: Netestujte vzorky vykazujúce silnú lipémiu, hemolýzu alebo zakalenie, aby sa tak zabránilo možnej interferencii s výsledkami testu. 

POSTUP TESTU 

1. krok: Pred vykonaním testu sa uistite, že vzorka a komponenty testu dosiahli izbovú teplotu. Ak bola vzorka zmrazená, pred vykonaním testu vzorku dobre 

premiešajte. 

2. krok: Keď ste pripravený na vykonanie testu, otvorte vrecko v mieste predznačenom zárezom a vyberte pomôcku. Položte testovaciu pomôcku na čistý, rovný povrch. 

3. krok: Označte pomôcku ID číslom vzorky. 

4. krok: Objem vzorky použitý pri teste sa líši podľa toho, či sa používa plná krv alebo sérum/plazma. 

Pre vzorky séra/plazmy: Naplňte kapilárnu skúmavku sérom alebo plazmou až po značku (značka 10 µl) tak, ako je znázornené na obrázku nižšie, pričom 

dávajte pozor, aby ste túto značku neprekročili. Objem vzorky je približne 10 µl. 

Pre vzorky plnej krvi: Naplňte kapilárnu skúmavku plnou krvou až po značku (značka 20 µl) tak, ako je znázornené na obrázku nižšie, pričom dávajte pozor, aby 

ste túto značku neprekročili. Objem vzorky je približne 20 µl. 

5. krok: Držte kapilárnu skúmavku vertikálne a preneste celú vzorku do stredu jamky na vzorky, pričom dávajte pozor na vzduchové bubliny. Na účely 

vyššej presnosti sa môže vzorka preniesť pipetou, ktorá dokáže preniesť objem 10 µl pre vzorky séra/plazmy alebo 20 µl pre vzorky plnej krvi.  

6. krok: Ihneď pridajte do jamky na vzorky testovacej kazety 2 kvapky (približne 70 – 100 µl) detekčného pufra, pričom dávajte pozor na vzduchové bubliny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššie uvedené výsledky štúdie špecificity tried protilátok taktiež naznačujú, že pri teste OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test sa neprejavuje žiadny hook efekt 

vysokej dávky, pretože pri testovaní vzoriek so stúpajúcou koncentráciou IgG alebo IgM protilátok sa nezaznamenal žiadny záporný vplyv. 

 

4. Ekvivalentnosť matrice 

Hodnotil sa výkon testu OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test v rôznych matriciach vzoriek a to použitím vzoriek od 13 pacientov v rekonvalescencii s 

potvrdeným ochorením a od 14 pacientov s negatívnym výsledkom na COVID-19. Kapilárna plná krv sa odobrala vpichom do prsta a 5 rôznych venóznych 

matríc sa odobralo venepunkciou: venózna plná krv, sérum a 3 matrice plazmy (K2-EDTA, citrát sodný a heparín lítny). Zistený súlad bol 100 % pre všetky 

matrice, a to pre pozitívne aj negatívne vzorky. Výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 
Počet pozitívnych výsledkov testu OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test 

Matrica 
Pozitívne vzorky Negatívne vzorky 

IgG IgM IgG IgM 

Kapilárna plná krv 100 % (13/13) 100 % (13/13) 0 % (0/14) 0 % (0/14) 

Venózna plná krv 100 % (13/13) 100 % (13/13) 0 % (0/14) 0 % (0/14) 

Sérum 100 % (13/13) 100 % (13/13) 0 % (0/14) 0 % (0/14) 

P
la

z
m

a
 

K2-EDTA 100 % (13/13) 100 % (13/13) 0 % (0/14) 0 % (0/14) 

Citrát sodný 100 % (13/13) 100 % (13/13) 0 % (0/14) 0 % (0/14) 

Heparín lítny 100 % (13/13) 100 % (13/13) 0 % (0/14) 0 % (0/14)  
5. Interferencia 

Pri uvedených koncentráciách sa nezistila žiadna interferencia s možnými interferujúcimi látkami uvedenými nižšie: 

Látka Koncentrácia Látka Koncentrácia Látka Koncentrácia 

Hemoglobín 10 mg/ml Citrát sodný 3,8 % Ľudský sérový albumín 60 mg/ml 

Bilirubín 0,4 mg/ml Sodná soľ EDTA 3,4 µM Kofeín 58 µg/ml 

Triglyceridy 15 mg/ml Biotín 200 ng/dl Etanol 4 mg/ml 

Heparín sodný 125 U/ml Aspirín 60 mg/dl   

 

OBMEDZENIA TESTU 

1. Test OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test je obmedzený len na kvalitatívnu detekciu IgG a IgM protilátok proti vírusu SARS-CoV-2 v ľudskom sére, plazme a 

plnej krvi. Intenzita sfarbenia čiar lineárne nekoreluje s titrom protilátok vo vzorke. 

2. Test OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test má slúžiť ako pomôcka pri identifikácii jedincov s adaptívnou imunitnou odpoveďou na SARS-CoV-2, čo naznačuje 

nedávnu alebo prekonanú infekciu. Test sa nemá používať na diagnostikovanie ochorenia COVID-19. 

3. Pri testovaní prítomnosti protilátok proti vírusu SARS-CoV-2 v sére, plazme a plnej krvi od jednotlivých pacientov sa musia dôsledne dodržiavať informácie 

uvedené v častiach Postup testu a Interpretácia výsledku testu. Nedodržanie postupu môže mať za následok nepresné výsledky. 

4. Výkon testu OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test nebol schválený u zaočkovaných pacientov alebo pacientov liečených liekom s protilátkami proti 

koronavírusu SARS-CoV-2. 

5. Výkon testu bol schválený za použitia objemov vzoriek, ktoré zodpovedajú príslušným značkám na kapilárnej skúmavke. Presiahnutie tejto značky pri nanášaní 

vzorky by mohlo mať za následok falošne pozitívne výsledky. 

6. Nezvyčajne vysoký titer heterofilných protilátok alebo prítomnosť reumatoidného faktora v niektorých vzorkách môže ovplyvniť očakávané výsledky.4,5 Aj faktory 

ako sú prevádzkové chyby môžu potenciálne viesť k falošným výsledkom. 

7. Negatívne výsledky nevylučujú infekciu SARS-CoV-2, a to najmä u osôb, ktoré prišli do kontaktu s vírusom. U týchto jedincov sa má na účely vylúčenia infekcie 

  

Návod na použitie 1. NEGATÍVNY VÝSLEDOK: Ak sa zobrazí len čiara C a v testovacej oblasti (M a G) sa nezobrazí žiadna farebná čiara, znamená to, že sa nedetegovali žiadne 
IgG ani IgM protilátky proti SARS-CoV-2. Výsledok testu je negatívny, resp. nereaktívny. 

Vzorka Riedenie IgG IgM 

Negatívna kontrolná vzorka nezriedené negatívny negatívny 

IgG proti SARS-CoV-2 

1 : 2 pozitívny negatívny 

1 : 10 pozitívny negatívny 

1 : 50 pozitívny negatívny 

1 : 250 pozitívny negatívny 

1 : 1250 negatívny negatívny 

IgM proti SARS-CoV-2 

1 : 2,5 negatívny pozitívny 

1 : 10 negatívny pozitívny 

1 : 40 negatívny pozitívny 

1 : 160 negatívny pozitívny 

1 : 640 negatívny negatívny 

 Pozrite si návod na použitie  
Len na in vitro 
diagnostické použitie  Výrobca             Dátum spotreby 

 Počet testov v súprave  Katalógové č.  Dátum výroby  Autorizovaný zástupca 

 

Skladujte pri teplote 2 – 30 
°C  

Číslo šarže 
    Nepoužívajte opakovane 
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                                                                              KONTROLA KVALITY 

10 – 15 minút 

Zoznam symbolov 

1. Súčasťou testu je interná kontrola postupu. Farebná čiara zobrazujúca sa v oblasti čiary C predstavuje internú kontrolu postupu. Potvrdzuje, že objem vzorky 

je dostatočný, membrána je dostatočne nasiaknutá a technika postupu je správna. 

2. S touto súpravou sa nedodávajú externé pozitívne a negatívne kontrolné vzorky. Externé pozitívne a negatívne kontrolné vzorky sa však majú testovať podľa 

správnych laboratórnych postupov, aby sa potvrdil postup testu a aby sa overilo správne fungovanie testu. 

20 µl plnej krvi 
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Len  na export, nie je určené na opätovný predaj v USA. 

2 kvapky detekčného pufra 10 µl séra/plazmy 

 

2 kvapky detekčného pufra 

výsledok 
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