
COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)  TEST NA SAMOTESTOVANIE 

 
Návod na použitie 
 
【Názov produktu】 
COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) 
 

【Balenie】 
25 testov / kit 
 

【Použitie testu】 
Súprava je určená na kvalitatívnu detekciu antigénu nového koronavírusu SARS-CoV-2 vo vzorkách z výteru nosa /plytký výter/. Je určený na laické použitie 
na samotestovanie. Testom môže byť otestovaná osoba s typickými príznakmi: zvýšená teplota, únava, suchý kašeľ, bolesť hlavy, bolesť hrdla, strata chuti 
a čuchu. Menej časté príznaky sú: upchatý nos, riedky sopeľ, bolesti svalov a hnačka. Test musí byť považovaný za pomocný/doplnkový diagnostický nástroj. 
Pozitívny výsledok signalizuje prítomnosť vírusového antigénu vo vzorke, ale na rozhodnutí o infekcii je potrebné vziať do úvahy celkový stav osoby ako aj 
ostatné diagnostické výsledky. Pozitívny výsledok nevylučuje inú bakteriálnu infekciu, alebo ko-infekciu spôsobenú iným vírusom. 
Negatívny výsledok nevylučuje možnosť infekcie. Osoby s negatívnym výsledkom testu, ale so spomínanými príznakmi by mali kontaktovať svojho 
ošetrujúceho lekára. 
 

【Informácie pre samotestovateľa】 
Tento test je vhodný na laické samotestovanie. V prípade pozitívneho testu, kontaktujte blízke osoby, rodinu, Vášho ošetrujúceho lekára, alebo príslušnú 
zdravotnícku organizáciu. 
V prípade, že nepostupujete podľa tohto návodu, alebo na testovaciu kazetu použijete nedostatočné množstvo vzorky, test môže byť falošne negatívny.  
Ak počas alebo ihneď po odbere vzorky Vám tečie krv z nosa, alebo pociťujete bolesť v nose spôsobenú odberom, kontaktujte Vášho ošetrujúceho lekára. 
Po vykonaní testu, všetok odpad zahoďte do odpadovej nádoby. Odpad by nemal byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. 
 

【Súprava obsahuje】 
Testovacia kazeta - 25 ks samostatne balených 
Extrakčný puffer - 25 fľaštičiek 
Odberový tampón - 25 ks 
Návod na použitie – 1 ks 
 

【Iný potrebný materiál】 
Stopky/hodinky 
Nádoba na odpad 
 

【Skladovanie a exspiračná doba】 
Súpravu skladujte v originálnom obale až do uplynutia doby použiteľnosti na tmavom mieste pri teplote 2-30℃. Testy nepoužívajte po uplynutí exspiračnej 
doby. Testovacia kazeta je samostatne balená v hliníkovej fólii. Odbalenú testovaciu kazetu použite do 1 hodiny. Vystavenie kazety vzdušnej vlhkosti po 
dlhšiu dobu môže viezť ku horším výsledkom. 
 

【Príprava na vykonanie testu】 
1. Pred vykonaním testu si umyte alebo vydezinfikujte ruky  
2. Otvorte testovaciu súpravu, vyberte si všetky tri súčasti testu a skontrolujte, či nemajú poškodené obaly 

 
3. Pred vykonaním testu si dôkladne prečítajte návod na použitie 
4. Test sa môže vykonávať pri izbovej teplote /18-30℃/. Presvedčte sa, všetky súčasti testu majú požadovanú teplotu 

 

【Príprava a odber vzorky】 
1. Otvorte fľaštičku s extrakčným pufrom 2. Vyberte odberový tampón z obalu. Tampón chytajte  

odkrútením vrchnáčika  len za tyčinku, nie za vatovú odberovú časť 
                               
 

 
 
 
 

 
3. Odber vzorky z nosa 

Mierne zakloňte hlavu. Do nosa opatrne zasuňte odberový tampón vatovou odberovou časťou asi 2,5 cm až kým nepocítite odpor. Tampón pritlačte 3x 
o stenu nosa. Aby ste získali čo najviac odobratého materiálu odber opakujte v druhej nosnej dierke. Vytiahnite tampón a ponorte ho do fľaštičky 
s extrakčným pufrom. 

 
 

4. Extrakcia vzorky 
Tampón otočte vo fľaštičke 5x obidvomi smermi. Vatový tampón silne otlačte o stenu fľaštičky, aby sa vzorka rozpustila v roztoku. Tento postup 
opakujte 3-5x. Vytiahnite tampón z fľaštičky, tak aby vo fľaštičke zostalo čo najviac roztoku. Uzavrite fľaštičku vrchnáčikom. 



 
 

【Postup pri vykonaní testu】 
1. Otvorte obal a vyberte testovaciu kazetu. Položte ju na rovný podklad. Počas vykonávania testu sa nedajte ničím vyrušovať. 
2. Odkrúťte vrchnú časť vrchnáčika fľaštičky. Do oválneho okienka na vzorku kvapnite 2 kvapky roztoka.   

Poznámka: väčšie alebo menšie množstvo vzorky môže spôsobiť nesprávny výsledok testu; napr. príliš veľa vzorky môže spôsobiť, že sa nezobrazí 
kontrolná čiarka. 

3. Výsledky testu odčítajte v rozmedzí 10-15 minút. Výsledky odčítané po dlhšej dobe ako 15 minút môžu byť nesprávne    

 
 

【Interpretácia výsledkov】 

     
Pozitívny výsledok: červené čiarky sa objavia v oboch zónach – kontrolnej zóne (C) a aj v detekčnej/testovacej zóne (T). Podozrenie na infekciu COVID-19. 
Ihneď kontaktujte svojho lekára, alebo zdravotnícku organizáciu a dodržte platné odporúčania na izoláciu, tak aby ste nenakazili iné osoby. Prítomnosť 
vírusu/antigénu neznamená, že musíte mať ťažký priebeh ochorenia 
Negatívny výsledok: červená čiarka sa objaví iba v kontrolnej zóne (C). V detekčnej/testovacej zóne (T) sa neobjaví žiadna čiarka. Vzorka neobsahuje 
antigény SARS-CoV-2, alebo sú v menšej hladine ako je detekčný limit testovacej metódy. Negatívny výsledok nemôže úplne vylúčiť infekciu COVID-19. Pri 
pretrvávajúcich problémoch zopakujte test o 1-2 dni pretože antigény SARS-CoV-2 sa nedajú zistiť vo všetkých štádiách infekcie. V prípade negatívneho 
výsledku musíte naďalej dodržiavať všetky odporúčania – hygienické odporúčania, dodržiavanie vzdialenosti v osobnom kontakte, používanie rúška alebo 
respirátora.    
Nesprávny výsledok /Invalid/: Na kazete sa neobjaví červená čiarka v kontrolnej zóne (C). Najčastejšou príčinou je nesprávne množstvo testovaného roztoku 
/príliš veľké, alebo príliš malé/, alebo nedodržanie postupu. V takom prípade zopakujte test s novou kazetou a ak aj druhý výsledok neplatný, súpravu 
prestaňte používať a kontaktujte distribútora. Niekedy sa objaví červená čiarka v detekčnej/testovacej zóne (T) skôr ako v kontrolnej zóne (C). Na odčítanie 
definitívneho výsledku počkajte aspoň 10 minút. 
 

【Kontrola kvality】 
Kontrola testu je súčasťou každého testu. Červená čiarka v kontrolnej zóne (C) je internou kontrolou správneho množstva vzorky a dodržania správneho 
postupu. 
 

【Citlivosť a špecifickosť testu】 

 Pozitívny PCR Negatívny PCR Spolu PCR 

Pozitívny Ag 190 1 191 

Negatívny Ag 11 403 414 

Spolu Ag 201 404 605 

citlivosť 94,53% 

špecifickosť >99% 

presnosť 98,02% 

 

【Skrížená reaktivita a interferencie testu】 
Nebola zaznamenaná skrížená reaktivita s nasledujúcimi patogénmi; viď originál návodu na použitie, strana 4. 
 
Nebola zaznamenaná interferencia s mikroorganizmami, ktoré sa prirodzene nachádzajú na sliznici nosa a môžu spôsobovať podobné symptómy ako SARS-
CoV-2; viď originál návodu na použitie, strana 4 a 5. 
 

【Limity testovacej metódy】 
1. Súprava je určená na kvalitatívne testovanie. Preto nie je možné stanoviť množstvo antigénov vo vzorke. 
2. Presnosť testu závisí na správnom odbere vzoriek. Nesprávny odber vzorky, nesprávne skladovanie alebo opakované rozmrazovanie vzorky môže vplývať 
na výsledok testu.  
3. Prítomnosť niektorých liekov, či už voľno predajných alebo aj liekov užívaných na predpis napr. nosových sprejov, môže interferovať s výsledkami. 
V prípade podozrivého výsledku test zopakujte.   
4. Výsledky testu môžu byť falošne pozitívne alebo negatívne. V prípade pretrvávajúcich problémov alebo v prípade pozitívneho výsledku, kontaktujte Vášho 
ošetrujúceho lekára.    
 

【Poznámky】 
1. Súprava je len na použitie in vitro diagnostiku.  
2. Testovacie kazety, tampóny a fľaštičky sú len na jedno diagnostické použitie. Nepoužívajte opakovane. Nepoužívajte súpravu po exspiračnej dobe. 
3. Ak sa po vykonaní testu na kazete neobjaví čiarka v kontrolnej zóne (C), kazeta je nefunkčná. Test opakujte s novou kazetou. 
4. Na vykonanie testu použite tampóny a extrakčné pufre, ktoré sú súčasťou súpravy. Navzájom nemiešajte reagencie zo rôznych súprav. 
5. Pri náhodnom vypití pufra, zasiahnutí očí alebo pokožky pufrom, miesto opláchnite tečúcou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.  
6. Nesprávny odber vzorky, nesprávne skladovanie alebo stará vzorka, môže mať vplyv na výsledok testu. 
7. Nepoužite tampón ak je jeho obal poškodený. Ak sa objavia alergické príznaky pri použití tampóna, prestaňte ho používať 
8. 30 minút pred testovaním nepite, nejedzte a nefajčite 
9. Pacienti liečení antivirotikami môžu mať nízku koncentráciu vírusu vo vzorke, čo môže spôsobiť negatívny výsledok. 
10. Ak Vám začne krvácať nos počas odberu vzorky, alebo tesne po ňom, alebo pociťujete bolesť spôsobenú odberom vzorky, vyhľadajte lekársku pomoc.  



11. Negatívny výsledok nevylučuje možnosť byť infikovaný novým koronavírusom. Ak má pacient klinické príznaky ale negatívny test, odporúča sa použiť iné 
testovacie metódy. 
12. So vzorkami, kazetami a tampónmi zaobchádzajte ako s infekčným materálom. Použitý materiál zlikvidujte podľa platných predpisov.   
13. Pred a po testovaní si dôkladne umyte ruky. 
 
Výrobca: Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd. 
Adresa: NO.35 Yongan Three Roa. Hongqi Town, Jinwan District, Zhuhai Guangdong, China 
Tel: 0086-756-8639521 
www.lituo.com.cn 
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Súprava je určená na diagnostiku in vitro. 
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