COVID-19 Testovacící souprava
( Metoda koloidního zlata )
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Hangzhou Singclean Medical Products Co.,Ltd.

COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method)

Úvod
Aby Singclean Medical pomohl zastavit šíření COVID-19, vyvinul dva druhy testovacích souprav na
antigeny COVID-19. Nasofaryngeální výtěr a výtěr ze slin, což jsou imunochromatografické testy na
pevné fázi pro rychlou a kvalitní detekci antigenu COVID-19 jak v lidském nosohltanu, tak výtěru ze
slin. Test poskytuje pouze předběžný výsledek testu. Proto jakýkoli reaktivní vzorek s testovací
soupravou antigenu COVID-19 (koloidního zlata) musí být potvrzen alternativními testovacími
metodami a klinickými nálezy.

Hlavní příznaky COVID-19

Horečka
Únava
Kašel
Dušnost

Porovnání výtěrového testu z nosohltanu a výtěru ze slin
Singclean
COVID-19 testovací sada

Podobnosti

Rozdíly

Test výtěrový

Test ze slin

•Rychlý výsledek do 15 minut
•Dostupné, bez potřeby vybavení, přenosné
•Přesný diagnostický nástroj pro aktivní infekci
•Snadný postup a odečtení výsledků
•Umožňuje masivní testování
•Test je určen pouze pro zdravotnické pracovníky

Citlivé: Detekuje antigen rychleji, i
když je virová nálož v rané fázi infekce
nízká.

Neinvazivní: Pohodlnější než nosní
výtěr

COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method)
Porovnání různých testovacích metod pro detekci COVID-19

PCR test nukleových kyselin

Období testování

Vybavení
pro provedení testu

Ranná fáze infekce

K

Požadovaný vzorek

Citlivost

Vysoká; ojediněle
falešně pozitivní,
nepravděpodobně
falešně negativní

Test protilátek

Test antigenů

Pozdní nebo opakovaná
fáze infekce

Ranná fáze infekce

COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method)
Informace o produktu
Název produktu

Singclean COVID-19 Test Kit
Test výtěrový

Typ testu

/

Test ze slin

Klinická data
Výpočet citlivosti/ účinku / přesnosti porovnanou s kontrolním činidlem

PCR

Metoda

Singclean COVID-19 Test Kit

Součet

Součet

Pozitivní

Negativní

Pozitivní

206

3

209

Negativní

3

306

309

209

309

518

Senzitivita

206/(206+3)×100%=98.56%

95% úroveň spolehlivosti

95.87%-99.51%

Specificita

306/(3+306)×100%=99.03%

95% úroveň spolehlivosti

97.18%-99.67%

(206+306)/518×100%=98.84% 95% úroveň spolehlivosti

97.50%-99.47%

Účinnost

COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method)
Dodávané materiály
Testovací sada
Sterilní výtěr
Extrační trubička a kapátko
Lahvička s extračním pufrem
Návod k použití

Testovac
Testovac
v uzavřením pouzdře. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte po uplynutí doby expirace

COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method)

Interpretace výsledků testu
C

C

C

C

T

T

T

T

Negativní

Pozitivní

Neplatné

Pozitivní:
Pokud se objeví jak kontrolní čárka (C), tak testovací čárka (T), znamená výsledek přítomnost
Antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) ve vzorku. Výsledek je pozitivní na COVID-19.
Negativní:
Pokud se objeví pouze kontrolní čárka (C), výsledek ukazuje, že ve vzorku nebyly detekovány žádné antigeny
COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledek je negativní na COVID-19.
Neplatný:
Pokud se kontrolní čárka (C) po provedení testu neobjeví, je výsledek považován za neplatný.
Nejpravděpodobnějším důvodem selhání kontrolní linky je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné
postupy. Zkontrolujte postup a opakujte test s novou testovací soupravou.

Omezení
2. Pozitivní v
ýsledek může nastat, pokud je množství antigenu COVID-19 přítomného ve vzorku pod
detekčními limity testu nebo pokud se nepodařilo odebrat antigen COVID-19 v nosní dutině pacienta.
považovány jako konečný nebo
jediný základ pro rozhodnutí
acími
metodami.

Varování
1. Tento test není určen pro domácí testování a měl by být prováděn pouze zdravotnickými pracovníky.
2. Optimální výsledek testu vyžaduje přísné dodržování postupu testu popsaného v příbalovém letáku.
Nedostatečný nebo nevhodný odběr, skladování a přeprava vzorků může způsobit nesprávné výsledky testu.

Zaměřeno na zlepšování zdravotní péče

Dovozce
do ČR:

Servatech s.r.o.
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