
 

 

 

 

 

 

 

ÚČEL POUŽITIA A UPOZORNENIE PRE LAICKÚ (NEODBORNÚ) VEREJNOSŤ 

 

Antigénový test Wondfo 2019-nCov (metóda bočného toku) je imunochromatografický test na rýchle 

a kvalitatívne odhaľovanie extrahovaného antigénu nových koronavírusov (2019-nCov) zo vzoriek ľudských 

slín alebo hlienového sekrétu (výlučok z dýchacích ciest pri vykašliavaní). Test slúži ako pomôcka pri 

diagnóze ochorenia koronavírusovou infekciou (COVID-19), ktorá je zapríčinená vírusmi 2019-nCov. 

Test poskytuje predbežné výsledky. Negatívne výsledky nemôžu úplne vylúčiť 2019-nCov infekciu 

v organizme a nie je možné ich použiť ako jediný zdroj pre liečbu alebo pri rozhodnutí k inej liečbe. 

Slúži len pre diagnostické použitie in vitro.  

Test je vhodný k použitiu širokou laickou (neodbornou) verejnosťou na základe udelenej výnimky 

Ministerstva zdravotníctva ČR podľa § 4 odst. 8 nariadenia vlády č. 56/2015 Zb. 

Ak je výsledok testu pozitívny, bezodkladne kontaktujte svojho lekára alebo poskytovateľa zdravotných 

služieb za účelom zrealizovania overovacieho testu. Pokiaľ je výsledok testu negatívny, nevylučuje sa 

možnosť infekcie, a to z dôvodov nízkej vírusovej záťaže, chyby pri odbere vzorky alebo obmenou 

vírusových génov, ktoré môžu spôsobiť zmenu v čiastočkách antigénu. Ak je diagnostický zdravotnícky 

prostriedok in vitro pre samotestovanie použitý na sledovanie existujúcej choroby, pacient môže zmeniť 

spôsob liečby iba v prípade, ak bol v tomto zmysle náležite poučený (preškolený).  

 

ZHRNUTIE 

Nové koronavírusy patria do rodu β. COVID-19 je akútne respiračné infekčné ochorenie. Ľudia sú veľmi 

citliví na vírusy. V súčasnej dobe sú pacienti infikovaní novým koronavírusom, hlavným zdrojom infekcie; 

asymptomaticky infikovaní ľudia môžu byť tiež zdrojom infekcie. Na základe súčasného epidemiologického 

výskumu, inkubačná doba je 1 – 14 dní, najčastejšie 3 – 7 dní. Medzi hlavné prejavy patrí horúčka, únava 

a suchý kašeľ. V niektorých prípadoch sa objavuje aj upchatý nos, nádcha, bolesť v krku, myalgia (bolesť 

svalov) a hnačka.  

 

PRINCÍP 

Wondfo 2019-nCoV Antigénový Test (metóda bočného toku) je založený na princípe 

imunochromatografického sendviča k stanoveniu antigénu 2019-nCoV extrahovaného zo vzorky slín alebo 

hlienového sekrétu.  

Pokiaľ je extrahovaná vzorka pridaná do testovacej súpravy, vzorka je absorbovaná kapilárnym efektom, 

reaguje s 2019-nCov protilátkami a konjugovanými protilátkami s farebnými časticami a prechádza cez 

predom napustenú membránu. 

Pokiaľ hladina 2019-nCov antigénu vo vzorke je nad alebo okolo cieľovej cut-off (rozhodujúcej) hladiny, 

antigén sa naviaže na konjugát zafarbený s protilátkou, tie sa spoja s 2019-nCov protilátkou viazanou 

v testovacej oblasti (T) súpravy a objaví sa farebná testovacia čiarka, ktorá označí pozitívny výsledok. Keď 

je hladina antigénu 2019-nCov vo vzorke nula alebo pod hraničnou merateľnou hodnotou, nie je v ňom 

viditeľná farebná čiara v testovacej oblasti (T)  súpravy. To znamená negatívny výsledok. 

Ako kontrola kvality sa objaví v kontrolnej oblasti (C) farebná čiara, pokiaľ bol test urobený správne.  

 

 

 

 

 

 

2019 – vCov Antigén Test  

(LateralFlowMethod) 

ú 

 

Later 

 



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

1. Táto súprava je určená len na diagnostické použitie in vitro. 

2. So všetkými vzorkami by sa malo zachádzať tak, akoby obsahovali infekčné látky. Pri odbere, 

manipulácii, skladovaní a likvidácii vzoriek pacientov a použitých súprav, dodržujte stanovené 

bezpečnostné opatrenia proti mikrobiologickým rizikám. 

3. Pri testovaní noste vhodné ochranné prostriedky (napr. jednorázové rukavice, lekársku masku, okuliare 

a laboratórny plášť). 

4. Správny odber, skladovanie a preprava vzoriek sú zásadné pre funkčnosť tohto testu. 

5. Po použití zlikvidujte. Skúmavku na extrakciu vzorky, vzorkovač, kvapkadlo, papierové puzdro, vatový 

tampón a testovacie zariadenie nie je možné použiť viac ako jedenkrát. 

6. Vyvarujte sa príliš vysokým teplotám pri testovaní. Testovacie karty a detekčný roztok uložený pri 

nízkej teplote je potrebné pred použitím zahriať na izbovú teplotu pred otvorením, aby nedošlo 

k absorpcii vlhkosti. 

7. Nedotýkajte sa reakčnej oblasti testovacieho prúžku. 

8. Nepoužívajte testovaciu súpravu po uplynutí doby použiteľnosti. 

9. Nepoužívajte súpravu, pokiaľ je obal poškodený alebo nie je dostatočne uzatvorený.  

10. Výsledok testu by mal interpretovať lekár spolu s klinickými nálezmi a ďalšími výsledkami 

laboratórnych testov. 

11. LIKVIDÁCIA testu: Použitý test musí byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi.  

 

MATERIÁL 
DODÁVANÝ MATERIÁL 

Obsah testu W633P0004 W633P0005 W633P0006 W633P0008 

Testovacia kazeta 1 5 10 20 

Predinštalačný 

extrakčný roztok 

(600µ/skúmavka) 

1 5 10 20 

Papierové puzdro 1 5 10 20 

Kvapkadlo 1 5 10 20 

Vrecko na biologický 

odpad 
1 5 10 20 

Karta s návodom na 

použitie (ks) 
1 1 1 1 

Návod na použitie (ks) 1 1 1 1 

 

Poznámka: *Každé uzatvorené vrecko obsahuje: 1 testovací súbor a 1 vrecko s vysúšadlom. 

 

MATERIÁL VYŽADOVANÝ, ALE NEPOSKYTOVANÝ 

1. Stopky. 

2. Osobné ochranné prostriedky, napr. jednorazové rukavice, lekárska maska, okuliare, laboratórny plášť. 

3. Vhodná nádoba na biologický odpad a dezinfekčné prostriedky. 

 

USKLADNENIE A STABILITA 

1. Uchovávajte pri teplote 2 – 30°C v zapečatenom vrecku do dátumu exspirácie uvedenom na obale. 

Chráňte pred mrazom! 

2. Testovacia súprava by mala byť použitá do jednej hodiny po vybraní z uzatvoreného vrecka. Testovací 

roztok by mal byť po použití opätovne uzatvorený. 

3. Chráňte pred slnečným žiarením, vlhkosťou a teplom. 

4. Obsah súpravy je stabilný do dátumu exspirácie vytlačenej na vonkajšej strane škatuľky. 

5. Dátum výroby je vytlačený na vonkajšej strane škatuľky. 



POSTUP (Pro W633P0004, W633P0005, W633P0006, W633P0008) 

1. Vypláchnite si ústa vodou 30 minút pred odberom vzorky. Nejedzte, nefajčite, nepite alkohol alebo 

nápoje po vypláchnutí úst. 

2. (Možnosť A) Odber vzorky slín: Umiestnite špičku jazyka proti hornej alebo dolnej časti koreňa zubu 

k zvýšeniu množstva slín, otvorte papierové vrecko a priamo do neho vypľujte sliny. 

3. (Možnosť B) Odber vzorky hlienového sekrétu: Vykašlite hlienový sekrét priamo do papierového 

vrecka. 

4. Objem vzorky by mal byť dostatočný, inak odber zopakujte. 

5. Odporúča sa, aby bola vzorka testovaná ihneď po odbere. Pokiaľ vzorku nejde testovať okamžite, 

uskladnite ju pri teplote 2 – 8°C po dobu 4 hodín, dlhodobé uskladňovanie sa neodporúča. 

POSTUP SKÚŠKY 

POSTUP (Pro W633P0004, W633P0005, W633P0006, W633P0008) 

1. Odšraubujte viečko predinštalovaného extrakčného roztoku (1000µL/skúmavka). 

2. (Možnosť A) Vzorky slín: pomocou kvapkadla absorbujte vzorky slín do roztoku extrakčnej skúmavky, 

viečko zatvorte a 10x prevráťte, aby sa odobraná vzorka dobre premiešala. 

3. (Možnosť B) Vzorky hlienového sekrétu: pomocou vatového tampónu odoberte 10 – 50 mg vzorky (asi 

veľkosť zápalkovej hlavičky). Otvorte skúmavku s extrakčným roztokom a vložte do nej vatový tampón. 

Vyčnievajúcu časť vatového tampónu odlomte. Zatvorte viečko skúmavky s extrakčným roztokom 

a pretrepte, aby sa vzorka dôkladne premiešala s roztokom. Ponechajte tampón v skúmavke 

s extrakčným roztokom asi jednu minútu. 

4. Vyberte testovaciu súpravu z uzatvoreného vrecka roztrhaním na zvarenom spoji a umiestnite ju na 

rovný povrch.  

5. Obráťte extrakčnú skúmavku, držte ju zvislo a pridajte 4 kvapky spracovanej vzorky do jamky na 

vzorku. Spustite časovač. 

6. Akonáhle test začne fungovať, uvidíte cez okienko v strede testovacej súpravy fialové zafarbenie.  

7. Počkajte 15 – 20 minút a skontrolujte výsledky. Neodčítavajte výsledky po viac ako 20 minútach. 

Variant A – vzorka slín 

 
Otvorte papierové 

vrecko a napľujte 

doň. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odšraubujte viečko 

extrakčného 

roztoku 

 

 

 

 

 

 

 
Použite pipetu na 

jedno použitie na 

nabratie vzorky 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Vzorku pridajte 

do extrakčného 

roztoku 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzatvorte viečko a otočte 

aspoň 10x pre dokonalé 

premiešanie vzorky 

 

 

 

 

 

 

 
Odlomte špičku 

viečka na 

extrakčnom roztok 

 

 

 

 

 

 

 
Pridajte 4 kvapky spracovanej vzorky do 

určenej jamky 



Variant B – vzorky hlienového sekrétu 

 
Otvorte papierové 

vrecko a napľujte 

doň. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odšraubujte 

viečko 

extrakčného 

roztoku 

 

 

 

 

 

 

 
Použite vatovú tyčinku 

na nabratie 10 – 50 mg 

vzorky (množstvo 

zodpovedá celej 

hlavičke tyčinky) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Vložte vatovú 

tyčinku do 

extrakčného roztoku 

a odlomte 

vyčnievajúcu časť 

tyčinky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zatvorte skúmavku a potraste. 

Nechajte tyčinku extrahovať po 

dobu jednej minúty. 

 Ulomte špičku 

viečka na 

extrakčnom roztoku 

 Pridajte 4 kvapky spracovanej vzorky 

do určenej jamky 

 

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV 

Pozitívny výsledok 

Farebná čiarka sa objaví v testovacej oblasti (T) i v kontrolnej oblasti (C). Znamená to pozitívny výsledok 

na antigén 2019-nCoV. 

Negatívny výsledok 

Farebná čiarka sa objaví len v kontrolnej oblasti (C). Znamená to, že koncentrácia antigénu 2019-nCov je 

nula alebo pod možnou merateľnou hranicou.  

 

Neplatný výsledok 

V kontrolnej oblasti (C) testu sa neobjaví žiadna farebná čiarka. Pokyny neboli správne dodržané. Odporúča 

sa opätovné odobratie vzorky a testovanie.  
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KONTROLA KVALITY 

Procedurálna kontrola je súčasťou testu. Farebná čiarka v kontrolnej oblasti (C) je považovaná za internú 

procesnú kontrolu. Potvrdzuje sa dostatočný objem vzorky, primeraný membránový odvod a správna 

procedurálna technika. Správna laboratórna prax odporúča použiť kontrolné materiály. Užívatelia by mali 

sledovať príslušné štátne a miestne nariadenia týkajúce sa početnosti testu externej kontroly kvality.  

 

OBMEDZENIA POSTUPU 

1. Súprava je určená k odhaľovaniu proteínu N-2019 antigénu NCo v ľudských slinách alebo v hlienovom 

sekréte. 

2. Nesprávny odber vzorky, nesprávne skladovanie vzorky alebo opakované zmrazovanie a rozmrazovanie 

vzorky môžu výsledok testu ovplyvniť. 

3. Súprava je kvalitatívny test. Nie je určená k stanoveniu kvantitatívnej koncentrácie antigénu 2019-nCoV. 

Pokiaľ potrebujete otestovať kvantitatívnu koncentráciu, použite, prosím, príslušné profesionálne 

súpravy.  

4. Výsledky testov sú len klinickou informáciou a nemali by sa používať ako jediný základ klinickej 

diagnostiky a liečby. Klinický stav pacientov je potrebné komplexne zvážiť na základe iných príznakov, 

anamnézy, ďalších laboratórnych vyšetrení a reakcie na liečbu. 

5. Pri negatívnom výsledku testu sa odporúča využiť metódu na testovanie antigénu – používať metódy 

detekcie nukleových kyselín alebo identifikácie vírusovej kultúry pre preskúmanie a potvrdenie. 

6. Variácie vírusových génov môžu spôsobiť zmeny v determinantoch antigénu.  

 

CHARAKTERISTIKY VÝKONU 

Citlivosť a špecifickosť 

635 vzoriek klinických prípadov, z ktorých 252 bolo potvrdených ako pozitívne na COVID-19 a 383 

potvrdených ako COVID-19 negatívnych testom PCR, bolo získaných na testovanie a následné porovnanie 

s výsledkami testovaní testom antigénu Wondfo 2019-nCoV (metóda laterálneho toku) a výsledkami PCR. 

Výsledky sú uvedené nižšie.  

Test antigénu 2019-

cCoV 

(Metóda bočného toku) 

PCR Celkový  

počet Pozitívni Negatívni 

2019-nCoV pozitívni 246 2 248 

2019-nCoV negatívni 6 381 387 

Celkový počet 252 383 635 

 

Senzitivita: 97,62% (95%Cl: 94,89% - 99,12%) 

Špecifickosť: 99,48% (95%Cl: 98,13% - 99,94%) 

Celkový: 98,74% (95%Cl: 97,53% - 99,45%) 

 

B Krížová reaktivita 

Krížová reaktivita testu antigénu Wondfo 2019-nCoV (metóda bočného toku) bola hodnotená pomocou 

vzoriek obsahujúcich nižšie uvedené antigény. Výsledky ukázali neskríženú reaktivitu s nasledujúcimi 

činiteľmi: 

Common coronavírus (NL63, 229E, OC43) antigén 

Coronavírus (MERS) antigén 

Influenza A H1N1 antigén 

Influenza A H3N2 antigén 

Influenza B Yamagata antigén 

Influenza B Victoria antigén 



Respirátory syncytial vírus A/B antigén 

Rhinovírus-A/-B antigén 

Adenovírus-1/-2/-3/-4/-5/-7/55 antigén 

Enterovírus A/B/C/D antigén 

EB vírus antigén 

Measles vírus antigén 

Human Cytomegalovírus antigén 

Rotavírus antigén 

Norovírus antigén 

Mumps vírus antigén 

Varicella-zoster vírus positive sample 

Mycoplasma pneumoniae antigén 

 

C. Rušenie 

Výsledok testu antigénu Wondfo 2019-nCoV (metóda bočného toku) nie je narušená s nasledujúcimi 

látkami: 

Typ Substancie 

Alergické príznaky Histamine Dihydrochloride 

 

 

 

Antivirotiká 

Interferon alpha 

Zanamivir 

Ribavirin 

Oseltamivir 

Palamivir 

Lopenavir 

Ritonavir 

Abidor 

 

 

Antibiotiká 

Levofloxacín 

Azithromycín 

Ceftriaxone 

Meropenem 

Systémové antibakteriálne liečivá Tobramycín 

D. Hookov efekt 

V rozmedzí titrov klinicky pozitívnych vzoriek antigénu 2019-nCoV neexistuje žiadny vplyv Hookova 

efektu na výsledky testov tohto produktu.  

 

E. Presnosť  

1. Presnosť v rámci behu bola stanovená testovaním pozitívnych vzoriek 10-krát. Miera zhody bola 100%. 

2. Presnosť medzi behmi bola stanovená testovaním rôznych vzoriek vrátane pozitívnych a negatívnych v 3 

rôznych šaržiach testu. Negatívna miera zhody a miera pozitívnej zhody bola 100%. 

 

F. Limit detekcie 

LoD tohto testu je 1,1x102 TCID50/ml 
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Symboly 

 
Iba pre diagnostické použitie in vitro 

 

Spotrebujte do 

 

Výrobný dátum 
 

Číslo šarže 

 

Neuchovávať na slnečnom svetle 

 

Kód výrobku 

 

Prečítajte si Návod na použitie 

 

Počet testov v sade 

 

Udržujte v suchu 

 

Skladujte medzi 2 – 30°C 

 

Výrobca 

 

Nepoužívajte opakovane 
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