
JOINSTAR Návod na použitie IVD

Ďalšie informácie  

Zaujímate sa o vedecké zákulisné informácie o rýchlom teste? Nasledujúci text popisuje, ako 
je rýchly test konštruovaný a ako funguje. Tento test však môžete spraviť aj bez zákulisných 
informácií. 

[ZHRNUTIE] 
Novodobé Corona vírusy patria k ß-typu. COVID-19 je akútna respiračná infekčná choroba, ktorá je 
spôsobená novodobými Corona vírusmi (SARS-CoV-2). Ľudia sú vo všeobecnosti náchylní. V súčasnosti 
sú pacienti infikovaní novodobým Corona vírusom hlavným zdrojom infekcie: infikované osoby bez 
symptómov však tiež môžu byť zdrojom infekcie. Vychádzajúc z aktuálnych epidemiologických zistení činí 
inkubačná doba 1 až 14 dní, väčšinou 3 až 7 dní. Ku najčastejším symptómom patria horúčka, únava a suchý 
kašeľ, upchaný nos a bolesti hrdla, v niektorých prípadoch sa objavuje hnačka. 

[ÚČEL POUŽITIA] 
COVID-19 antigénový rýchly test (koloidné zlato) je chromatografická imunologická analýza pre kvalitatívny 
dôkaz SARS-CoV-2 v steroch z prednej oblasti ľudského nosa. Pre vykonanie testu nie je potrebné žiadne 
invazívne odobratie vzorky, preto je aplikácia vhodná aj pre laika. Poskytuje iba prvotný výsledok skríningu 
a treba vykonať špecifickejšie alternatívne diagnózy na získanie potvrdenia infekcie SARS-CoV-2-lnfcktion  
 
[PRINCÍP TESTU] 
COVID-19 antigénový test (koloidné zlato) je kvalitatívna, na membránach spočívajúca imunologická 
analýza na dokázanie  -nečitateľné- antigénu SARS-CoV-2 vo vzorkách sterov z predného nosa. Počas testu 
reaguje vzorka s časticami konjugátu protilátok na membráne. Das -nečitateľné- postupuje cez  vďaka 
kapilárnemu účinku nahor a reaguje s protilátkami Anti-SARS-CoV-2 v mieste testu. 
Keď vzorka obsahuje SARS-CoV-2, objaví sa v oblasti testu farebná čiara poukazujúca na pozitívny 
výsledok. Keď vzorka neobsahuje SARS-CoV-2, neobjaví sa v tejto oblasti žiadna farebná čiara, čo znamená 
negatívny výsledok. Na kontrolu postupu sa objaví vždy čiara v kontrolnej oblasti, ktorá ukazuje, že bolo 
dodané dostatočné množstvo vzorky a membrána bola navlhčená. 

[SÚČASTI SÚPRAVY] 
pripravené 
materiály súprava na 1 test súprava na 3 testy 

súprava na 5 
testov 

súprava na 25 
testov 

testovacia kazeta 1 test 3 testy 5 testov 25 testov 

nádoba s tlmivým 
roztokom 

0,3 ml/nádoba 

x 1 

0,3ml/nádoba 

x 3 

0,3ml/nádoba 

x5 

0,3ml/nádoba 

x 25 

tyčinky do nosa 1 ks 3 ks 5 ks 25 ks 

príbalový lístok 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks  
[SKLADOVANIE A TRVANLIVOSŤ] 
Test je skladovateľný jeden rok, keď sú skladované všetky súčasti tak, ako boli balené v uzatvorenom 
vrecku pri teplote 2 ͦ C-30 ͦ C. Test musí do použitia zostať v uzatvorenom vrecku. Nepoužiť po dátume 
spotreby. 
Dátum výroby a spotreby sú uvedené na obale produktu  
 
[POSTUP KONTROLY KVALITY] 
Interné kontroly postupu sú zahrnuté do textu. Farebná čiara, ktorá sa objaví v kontrolnej oblasti  (C), je 
internou kontrolou postupu. Potvrdzuje dostatočný objem vzorky a správnu techniku postupu  
 
[OBMEDZENIA] 
1. COVID-19 antigénový rýchly test (koloidné zlato) je použiteľný -nečitateľné- vzorky výterov z nosa. Keď 
je vzorka výteru z nosa negatívna a klinické príznaky smerujú k infekcii Covid-19, odoberte sa prosím na 
ďalšiu klinickú diagnostiku do nemocnice. Nesprávne negatívny výsledok textu sa však môže vyskytnúť aj 
vtedy, keď bola vzorka zobratá neodborne.  
2. Negatívny výsledok testu sa môže vyskytnúť, keď koncentrácia protilátok vo vzorke je pod dôkaznou 
hranicou testu. 
3. COVID-19 antigénový rýchly test (koloidné zlato) ukazuje iba prítomnosť SARS-CoV-2 vo vzorke 
a nemal by byť použitý ako jediné kritérium pre diagnózu infekcie SARS-CoV-2 
4. Ako pri všetkých diagnostických testoch musia byť zohľadnené všetky výsledky spolu s inými 
klinickými informáciami, ktoré má lekár k dispozícii. 
5. Pozitívne výsledky testu nerozlišujú medzi SARS-CoV a SARS-CoV-2 
6. Keď bola Vaša vzorka testovaná pozitívne, nadviažte prosím kontakt s Vašim zdravotným zariadením. 
Je potrebný potvrdzovací test. Na zníženie rizika prenosu je po pozitívnom výsledku testu potrebná izolácia, 
ako aj identifikácia a včasná karanténa úzkeho kruhu kontaktných osôb. 
Nadviazaním kontaktu s lekárom / zdravotníckym zariadením prebehne potom aj vstup do ohlasovacieho 
systému pri potvrdenom výsledku testu. 
Keď je výsledok testu negatívny a klinické príznaky pretrvávajú, odporúča sa dodatočné vyšetrenie s inými 
klinickými metódami. Negatívny výsledok v ktoromkoľvek okamihu nevylučuje možnosť infekcie SARS-
CoV-2. 
7. Potenciálne účinky očkovacích látok antivírových liečiv, antibiotík, chemoterapeutík alebo 
imunosupresívnych liekov neboli pri tomto teste zohľadnené. 
8. Realizácia bola zisťovaná iba s  typmi vzoriek uvedenými v účele použitia, iné typy vzoriek neboli 
vyhodnotené a nemali by byť ani použité s týmto návodom. 

[ZNAKY] 
1, Hranica dôkazu: Hranica dôkazu COVID-19 antigénového rýchleho testu (koloidné zlato) činí 
100pg/mL rekombinovaného SARS-COV-2 N-proteínu. 
2. Senzibilita a špecifickosť: COVID-19 antigénový rýchly test (koloidné zlato) bol porovnaný s rýchlym 
testom Multiplcx RT-PCR. 

Metóda RT-PR Celkový výsledok 

COVID-19 
antigénový rýchly 

test (koloidné zlato) 

Výsledok Pozitívny Negatívny 

Pozitívny 98 4 102 

Negatívny 4 496 500 

Celkový výsledok 102 500 602 
Celková senzitivita COVID-19 antigénového testu činí 96,1% 
95% CI: (90,26% ~ 98,92%) 
Celková špecifickosť antigénu COVID-19 činí 99,2%; 
95% Cl: (97,96%-99,78%) 
Celková miera zhody antigénu COVID-19-Antigcns činí 98,7%; 95% CI: (97,40%- 99,42%) 
3. Krížová aktivita: Antigénovým rýchlym testom (koloidné zlato) boli testované tieto krížovo aktívne 
látky a nebola zistená žiadna krížová aktivita. 
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HCoV-229E HCoV-OC43 HCoV-NL63 MERS-Co V 

-nečitateľné- 
 HKU1 RS-Vírus u človeka ľudský Entero-Vírus ľudský Rhinovírus 

ľudský 
Metapneumovírus 

 

Mykoplasma 
pneumoniae 

 
-nečitateľné-Virus 

 

 
 

-nečitateľné- 
 

Influenza-U-Vírus 
(Victoria-Línia) 

111 N1 (2009) vírus 
chrípky 

Influenza A H3N2-VÍRUS 
Vírus vtáčej chrípky 

H7N9 

Influenza-B-Vírus 
(Yamagata - Séria) 

sezónna Influenza A 
H1N1 -nečitateľné- Pneumokoky 

     
4. Rušivé látky: Tieto zlúčeniny boli testované COVID-19 antigénovým rýchlym testom (koloidné zlato) 
a neboli pozorované žiadne interferencie. 

Rušivá látka Koncentrácia 

Aspirin 30u|/dL 
-nečitateľné- 20mg/dL 

Ibuprofén 200ug/dL 

Bilirubín 611mg/dlL 

Chloramfenicol 3ug/dL  

! [VÝSTRAHY A OPATRENIA] 
1  Iba na in – vitro diagnostické použitie 
2 Skladovanie a používanie súpravy by mali zodpovedať požiadavkám podľa návodu, inak existuje 
možnosť ovplyvnenia výsledkov testu. 
3.      Nesmú byť zamrazené. 
4, Všetky materiály použité počas testu treba likvidovať v uzatvorenom vrecku ako bežný komunálny 
podľa bežných miestnych predpisov. 
5      Testovaciu kazetu nepoužívajte, ak je vrecko poškodené alebo porušená pečať. 
6.     Extrakčný roztok nie je jedlý 

[REFERENCIE] 
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PM10:22094080 DOL10.I016/B978-0-I2-385885-6.00009-2 
2. Su S, Wong G, Shi W, et al, Epidctr.mlog'. genctic rccombination, and palhogcnesis of coronaviruses. 
Trends Microbiol 2016:24:490-502. PMID:270125l2 DOIlIO.lülb* j.lim.2016.03.003, 
3 Cui J, Li F. Shi ZL Origin and evolution ofnathogcnic cnraoas-truitc* Not Res Microbiol 
2019;17:181-192 PMID:3053l947 DOL10 lOTHwil 57W018-OI18-9 

[DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI A VERZIA] 
Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 8 4 2021 
Verzia: 1 

Vysvetlenie znakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Test na vlastné použitie 
Časovo obmedzená osobitná registrácia na vlastné použitie podľa §11 zákona o medicínskych produktoch (MPG) v 
Nemecku (BfArM GZ: 5640-S-151/21) 
Najprv si prosím presne prečítajte tento návod na použitie. Dostanete tu dôležité informácie o rýchlom teste. Otvorte 
fóliový obal kazety na testovanie až krátko predtým, ako chcete testovať. Samostatné vykonanie testu od 18 rokov. 
Osoby pod 18 rokov iba pod dozorom dospelých. 
 

COVID-19 ANTIGÉNOVÝ RÝCHLY TEST (KOLOIDNÉ ZLATO) 
 Materiál vzorky: predný ster nosa  

 

V akých situáciách by ste si mali spraviť test? 
 

Keď ste mali kontakt s osobou, ktorá by mohla byť infikovaná Corona vírusom  SARS-COV-2. 
Choďte potom ihneď domov a vyhýbajte sa kontaktu s inými osobami. Najskôr po dvoch až troch dňoch po kontakte si môžete urobiť rýchly 
test. 
Keď sa cítite chorý. V prípade typických príznakov: kašeľ, nádcha, horúčka alebo keď nemáte čuch alebo chuť. 
Vtedy sa prosím otestujte čo najrýchlejšie. Keď budete čakať dlhšie, nedokáže rýchly test vírus tak ľahko v nose dokázať. 
Keď chcete vedieť, či ste nákazlivý. 
Výsledok rýchleho testu platí iba na deň, kedy sa spraví. 
Preto je ideálne, keď si aj v nasledujúcich dňoch spravíte vždy po jednom teste. 
Iba vtedy si môžete byť istý, že nikoho nenakazíte. 
Dôležité: 
Keď je test pozitívny, musíte to ihneď hlásiť Vášmu príslušnému zdravotnému úradu. Choďte hneď domov a izolujte sa od iných osôb. 
Ale: Keď chcete vedieť, či ste infikovaný? 
To sa s istotou môžete dozvedieť až laboratórnym vysvedčením. 
Rýchly test ukazuje, či je osoba nákazlivá. 
Nezabudnite pri tom prosím: Výsledok platí iba na jeden deň, kedy sa test spraví. Nasledujúci deň môže byť výsledok už iný. 
 

      Informácie o rýchlom teste 
 

1. Dávajte pozor, aby všetky časti rýchleho testu boli skladované pri izbovej teplote. 
                                                                           
2. Ku rýchlemu testu patrí 5 samostatných dielov: 
a) testovacia kazeta zabalená vo fólii  
b) rúrka s testovacou tekutinou  
c) tyčinka, pomocou ktorej si môžete zobrať ster z nosa  
d) tento návod na použitie  
e) plastikové vrecko na odpad. 
Okrem toho musíte dodatočne pripraviť: 

- časovač alebo budík. 
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Krok 1: Vysmrkajte si dôkladne nos. 
Umyte si pred testom ruky dôkladne mydlom a vodou. Alebo použite 
dezinfekčné prostriedky s obsahom alkoholu. 

Krok 2: Vybaľte všetky diely. Fóliový obal kazety nesmie byť poškodený. 
Otvorte fóliový obal až krátko predtým, ako chcete robiť test. 

Krok 3: Odskrutkujte fialový kryt z rúrky s testovacou tekutinou. 
Pozor: Nesmiete tekutinu vyliať! 
Krok 4: Vezmite tyčinku z balenia bez toho, aby ste sa dotkli vaty. Na 
tyčinke spravte označenie na úrovni 2 – 2,5 cm.  Nedotknite sa pri tom 
prosím vaty rukami ani inými predmetmi alebo papierom! Vľavo na okraji 
listu nájdete pomôcku na meranie. Merajte od špičky vaty.   

Pozor: Neponorte vatu pred testom do rúrky! 

Krok 5: 
•Oprite si hlavu trocha dozadu. 
• Držte tyčinku priamo za označením. Zasuňte vatovú stranu tyčinky 
opatrne až po prsty do nosnej dierky. Je to nepríjemné, nemôže to ale 
bolieť! Tyčinku pritom trocha potočte. Musí sa dotknúť steny nosa. 
•Otočte ňou 5 krát pozdĺž nosnej steny. 
•Potom tyčinku opäť opatrne vytiahnite. 
• To isté zopakujte v druhej nosnej dierke. 
Použite na to tú istú tyčinku! 
To je Vaša vzorka! 
Krok 6: Zasuňte tyčinku priamo do rúrky s testovacou tekutinou. 
Tyčinkou 10 krát pomiešajte tekutinu. 

Krok 7: 
•Stiahnite materiál vzorky z vaty do testovacej tekutiny trením o rúrku. 
•Tyčinku pomaly vytiahnite. Vatový tampón sa musí na okraji rúrky 
stiahnuť. 
• Zalomte špičku na mieste na to určenom, vata zostane v rúrke. 

Krok 8:  Fialový kryt znova priskrutkujte na rúrku. Potrepte rúrkou, aby sa 
všetko dobre zmiešalo. 

Krok 9: Vyberte teraz testovaciu kazetu z balenia. Položte ju plochou na 
stôl. 

Krok 10: Odskrutkujte priesvitnú ochrannú klapku od vrchnáka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Krok 11: Testovacia kazeta má oblú priehlbinu, ktorá je označená 
písmenom  „S". Kvapnite presne 2 kvapky tekutiny so vzorkami z rúrky 
priamo zvrchu do tejto priehlbiny. Pozor: Nenakvapkajte príliš veľa 

kvapaliny so vzorkami na testovaciu kazetu. Test by mohol byť neplatný. 
Zapnite teraz časovač alebo budík. Je nastavený na 15 minút. 

Krok 12: Po približne jednej minúte sa objaví na testovacej kazete 
kontrolný pásik pri C. To ale ešte nie je výsledok. Výsledok môžete vidieť 

až po 15 minútach. Dôležité: Nečakajte však dlhšie ako 20 minút. Inak 
bude test neplatný a budete musieť robiť nový. 

Krok 13: Zbaľte všetky diely do plastového vrecka. Vrecko dobre 

uzavrite. Zlikvidujte ho ako komunálny zvyškový odpad. Dbajte pri 
tom na platné miestne predpisy 

 
Čo znamenajú výsledky? 
 
 
V zobrazovacom poli kazety sú 2 označenia. Sú tam písmená C a T. C znamená „Control" (anglicky kontrola) a T znamená „Test". 
 
Výsledok je pozitívny: 
keď sa objavia  2 čiarky: 1 čiarka na C – označení a 1 čiarka na T - označení. Výsledok je tiež pozitívny, keď je 
jedna z čiarok iba ľahko sfarbená.  
 
 
 
 
 
 
Výsledok je negatívny: keď sa na C – označení objaví iba 1 čiarka.  

 
Výsledok je neplatný: 
keď sa na C – označení neobjaví žiadna čiarka. Alebo aj keď sa objaví iba jedna čiarka na T – označení.  
Zopakujte test ešte raz s novou testovacou súpravou. 
Keď sa to stane pri viacerých testoch v jednom balení, prineste testy predajcovi späť. Obráťte sa na svojho lekára alebo  
testovacie centrum COVID-19 

 
 

Ako ďalej? 

 
Keď je výsledok pozitívny: 
Je tu podozrenie, že ste infikovaný ochorením COVID-19. Zostaňte prosím v pokoji. Pozitívny výsledok neznamená automaticky, že ochoriete. 
Zavolajte prosím ihneď na Váš príslušný zdravotný úrad alebo Vášmu lekárovi. Môžete tiež zavolať lekársku pohotovostnú službu na čísle 
116117. Dôležité: Choďte tam, iba ak ste k tomu vyzvaný! Nechajte si vyhotoviť PCR – potvrdzovací test. Zostaňte doma. Držte sa aj od 
ostatných členov domácnosti ďalej. Oni všetci by si mali teraz častejšie umývať ruky a častejšie vetrať. Informujte sa o miestnych smerniciach 
ohľadne izolácie. Pozitívny výsledok testu musíte nahlásiť zdravotnému úradu. Zdravotný úrad Vás podporí pri ďalších krokoch. 

Keď je výsledok negatívny 
Negatívny výsledok je iba momentálnym stavom a neznamená, že nie ste infikovaný. Znamená iba to, že práve nie ste nákazlivý a po dobu 
ďalších 6 hodín nemôžete nakaziť iné osoby. Potom to už môže byť opäť inak. 
Musíte sa naďalej držať pravidiel: odstup, hygiena, respirátor a vetranie. To slúži aj pre Vašu bezpečnosť, lebo by ste sa mohli nakaziť. 
Ak by ste sa však cítili chorý, urobte si o 1 alebo 2 dni neskôr ďalší test alebo potvrdzovací PCR test. 
V prípade pochybností sa telefonicky obráťte na svojho lekára. 
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Ako testujete správne tyčinkou? 




