ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przeczytaj uważnie ulotkę dołączoną do opakowania przed wykonywaniem badania
zestawem testowym i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uzyskać dokładne wyniki.
1. Do użytku diagnostycznego in vitro.
2. Nie używać zawartości zestawu po upływie daty ważności wydrukowanej na zewnątrz pudełka.
3. Nie należy zamieniać ani mieszać różnych partii elementów testu ezLabs® COVID-19 Antigen.
4. Nie wkładać urządzenia testowego bezpośrednio do obszaru pobierania próbek (usta,
nozdrza).
5. Zignoruj wyniki testu wykraczające poza określony czas (20 minut).
6. Należy stosować odpowiednie środki ostrożności podczas pobierania, obchodzenia się,
przechowywania i usuwania próbek pacjentów oraz zużytej zawartości zestawu.
7. Podczas przenoszenia próbek pacjentów zaleca się stosowanie narzędzi ochronnych.
8. Utylizować pojemniki i zużytą zawartość zgodnie z przepisami federalnymi, stanowymi i
lokalnymi.
9. Nie używać ponownie elementów zestawu.
10. Test musi pozostać zamknięty w ochronnej torebce foliowej do czasu użycia.
11. Niewłaściwe lub nieodpowiednie pobieranie, przechowywanie i transport próbek może
skutkować niedokładnymi wynikami testu.
12. Jeśli nie masz doświadczenia w zakresie pobierania próbek i postępowania z nimi, skorzystaj
ze specjalnego szkolenia lub wskazówek.
13. Jeśli podejrzewa się zakażenie nowym wirusem SARS-CoV-2 na podstawie aktualnych
klinicznych i epidemiologicznych kryteriów przesiewowych zalecanych przez organy ds.
Zdrowia publicznego, próbki należy pobrać z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności
w zakresie kontroli zakażenia nowymi wirulentnymi wirusami SARS-CoV 2 i wysłać do
stanowych lub lokalnych departamentów zdrowia w celu przeprowadzenia testów. W takich
przypadkach nie należy podejmować prób posiewu wirusowego, chyba że dostępna jest
placówka BSL 3+ do przyjmowania i hodowli próbek.

ezLabs® COVID-19 Testy Antygenowe
DO OCENY JAKOŚCIOWEJ WIRUSA SARS-COV-2
W WYDZIELINIE NOSOWEJ

Wyłącznie do użytku przez personel medyczny

PRZEZNACZENIE
Test antygenowy ezLabs® COVID-19 to szybki test immunochromatograficzny in vitro służący do
jakościowego wykrywania obecności antygenu wirusa SARS CoV-2 w ludzkiej nosogardzieli. Test
przeznaczony jest do użytku profesjonalnego i laboratoryjnego jako pomoc w szybkiej diagnostyce
zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z wytycznymi CDC, test antygenowy COVID-19 ma najlepszą czułość od 1 do 5 dnia po wystąpieniu objawów. Poziomy antygenu w próbkach pobranych
po 5-7 dniach od wystąpienia objawów mogą spaść poniżej granicy wykrywalności testu.

PODSUMOWANIE
SARS-CoV-2 to jednoniciowy wirus RNA z otoczką, wirion ma średnicę około 50–200
nanometrów.Ma cztery białka strukturalne, znane jako białko szczytowe (S), otoczki (E), błony (M) i
nukleokapsydu (N); białko N zawiera genom RNA, a białka S, E i M razem tworzą wirusową
otoczkę. Okres inkubacji COVID-19 zwykle wynosi od 2 do 14 dni. Osoby zakażone wirusem mogą
być bezobjawowe lub mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego, w tym gorączka,
kaszel i zmęczenie (inne objawy mogą obejmować ból mięśni, biegunkę, ból gardła, utratę smaku i
węchu oraz ból brzucha). Ciężkie objawy u pacjentów mogą prowadzić do zespołu ostrej
niewydolności oddechowej (ARDS), wstrząsu septycznego, rozlanego uszkodzenia pęcherzyków
płucnych (DAD), a nawet śmierci.
Test antygenowy ezLabs® COVID-19 zapewnia szybki i łatwy w użyciu test, który pomaga w
diagnozowaniu zakażenia ludzi SARS-CoV-2.

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ
1. Przechowuj test w temperaturze 4-30°C w oryginalnej torebce. Nie zamrażać.
2. Zawartość zestawu jest stabilna do daty ważności wydrukowanej na opakowaniu zewnętrznym, przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania.
3. Test należy przechowywać w zamkniętej saszetce do czasu użycia.

MATERIAŁY DOSTARCZONE
1. Karta testowa (20 testów):
Każdy test zawiera pasek z parą swoistych mysich przeciwciał monoklonalnych anty-SARSCoV-2 i jest zapakowany w osobny woreczek foliowy.
2. Bufor ekstrakcyjny (2 butelki): Roztwór zawiera sól i detergent
3. Rurka do ekstrakcji próbki (20 probówek)
4. Wymaz z nosogardzieli (20 sztuk)
5. Pipeta do przenoszenia próbek (20 sztuk): po jednej dołączonej do testu w torebce foliowej.
6. Instrukcja obsługi (1 sztuka)

ZASADA DZIAŁANIA
®

Test antygenowy ezLabs COVID-19 to szybki test immunochromatograficzny, który wykorzystuje
specyficzne przeciwciała monoklonalne do wykrywania białka nukleokapsydu wirusa SARS-CoV-2
w próbkach wymazów z jamy nosowo-gardłowej. Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 są naniesione na
błonę nitrocelulozową jako strefę wychwytywania i sprzężone ze złotem koloidalnym jako sondą
detekcyjną. Po nałożeniu ekstraktu próbki z wymazu z nosogardzieli w miejsce nakładania próbki
na urządzeniu testowym, jeśli wyekstrahowana próbka zawiera antygeny wirusa SARS-CoV-2,
antygeny utworzą kompleks antygen-przeciwciało z koniugatem złota antySARS-CoV-2-złoto
koloidalne. Kompleks będzie nadal poruszał się po membranie i może zostać wychwycony przez
przeciwciała anty-SARS-CoV-2 którymi pokryta jest strefa testowa, tworząc kolorowy prążek
wskazujący na wynik pozytywny. Brak kolorowego paska w strefie testowej wskazuje na wynik
negatywny. Wbudowany pasek kontrolny pojawi się zawsze, gdy test zostanie wykonany
prawidłowo, niezależnie od obecności lub braku antygenu SARS-CoV-2 w próbce.

MATERIAŁY POTRZEBNE ALE NIE DOSTARCZONE
1. Pojemnik na próbki
2. Minutnik
3. Sprzęt ochrony osobistej
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POBIERANIE PRÓBKI
Prawidłowe pobranie, przechowywanie i transport próbek mają
kluczowe znaczenie dla wykonania tego testu. Próbki należy
przebadać jak najszybciej po pobraniu.Szkolenie w zakresie
pobierania próbek jest wysoce zalecane ze względu na znaczenie
jakości próbek. Aby uzyskać optymalne wyniki testu, użyj
wymazówek dostarczonych w zestawie. Ważne jest, aby uzyskać
jak najwięcej wydzieliny. Dlatego też, aby pobrać wymaz z jamy
nosowo-gardłowej, ostrożnie włóż jałową wymazówkę do nozdrza,
w którym znajduje się najwięcej wydzieliny pod kontrolą wizualną.
Trzymaj wymazówkę w pobliżu dna przegrody nosa, delikatnie
wpychając wymazówkę do tylnej części nosogardzieli. Kilkakrotnie
obróć wymazówkę, a następnie wyjmij ją z nosogardzieli.

Dodaj 10 pełnych kropli (350 - 400 µL) buforu Włóż wymazówkę z próbką do probówki ekstrakcyjnej.
Przetocz wymazówkę trzy do pięciu (3-5) razy.
ekstrakcyjnego do probówki ekstrakcyjnej.

KONTROLA JAKOŚCI
®

Test antygenowy ezLabs COVID-19 to szybki test immunochromatograficzny in vitro służący do
jakościowego wykrywania obecności antygenu wirusa SARS CoV-2 w ludzkiej nosogardzieli. Test
przeznaczony jest do użytku profesjonalnego i laboratoryjnego jako pomoc w szybkiej diagnostyce
zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z wytycznymi CDC, test antygenowy COVID-19 ma najlepszą czułość od 1 do 5 dnia po wystąpieniu objawów. Poziomy antygenu w próbkach pobranych po
5-7 dniach od wystąpienia objawów mogą spaść poniżej granicy wykrywalności testu.

PROCEDURA
Wszystkie próbki i procedury testowe należy wykonywać w temperaturze pokojowej.

Pozostaw wymazówkę w buforze ekstrakcjnym na 1
minutę.Podczas wyjmowania przetoczyć główkę
wymazówki w kierunku boku probówki ekstrakcyjnej.
Zużytą wymazówkę należy zutylizować zgodnie z
protokołem
utylizacji
odpadów
stanowiących
zagrożenie biologiczne.

Przed użyciem sprawdź datę ważności na opakowaniu
każdego elementu lub opakowaniu zewnętrznym. Nie Przed badaniem doprowadź elementy zestawu do
używaj żadnego materiału testowego po upływie temperatury pokojowej.
podanego terminu ważności.

Odczytaj wynik po 15 minutach. Niektóre pozytywne
wyniki mogą pojawić się wcześniej. Uwaga: wyniki po
20 minutach mogą nie być dokładne.

Otwórz torebkę i wyjmij test oraz pipetę do
Oznaczyć
przenoszenia. Po otwarciu test należy natychmiast
(ID).
zużyć.

test

numerem

identyfikacyjnym

próbki
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Użyj dołączonej pipety do przenoszenia, aby przenieść
wyekstrahowaną próbkę, dodając trzy (3) krople (75–
90 µl) w miejsce nakładnaia próbki na kasecie testowej
(„S”).

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA

OGRANICZENIA
1. Zawartość tego zestawu służy do jakościowego wykrywania antygenu wirusa SARS-CoV-2 z
wymazu z jamy nosowo-gardłowej.
2. Negatywny wynik testu może wystąpić, jeśli poziom antygenu w próbce jest poniżej granicy
wykrywalności testu.
3. Zgodnie z wytycznymi CDC, test antygenowy COVID-19 ma najlepszą czułość od 1 do 5 dnia
po wystąpieniu objawów. Poziomy antygenu w próbkach pobranych po 5-7 dniach od
wystąpienia objawów mogą spaść poniżej granicy wykrywalności testu.
4. Niezastosowanie się do Procedury Badania i interpretacji wyników testu może niekorzystnie
wpłynąć na działanie testu i / lub unieważnić wyniki testu.
5. Wyniki testu muszą być ocenione w połączeniu z innymi danymi klinicznymi dostępnymi dla
lekarza.
6. Negatywne wyniki testu nie wykluczają innych potencjalnych infekcji wirusowych innych niż
SARS-CoV-2. Ujemne wyniki należy potwierdzić diagnostyką molekularną w przypadku
podejrzenia choroby COVID-19.
7. Pozytywne wyniki testu nie wykluczają koinfekcji innymi patogenami.

Ocena kliniczna
Ocena kliniczna została przeprowadzona w różnych krajach. Próbki wymazów z jamy nosowogardłowej potwierdzono za pomocą RT-PCR. Zbadano sto dwadzieścia siedem (127) próbek
pozytywnych i osiemdziesiąt sześć (86) próbek ujemnych. Wyniki podsumowano poniżej.

Test antygenowy
ezLabs® COVID-19

RT-PCR Negatywny

Ilość próbek

127

86

Pozytywne

119

1

Negatywne

8

85

Czułość kliniczna = 119 / 127 = 93,7% (CI 95%: 89,5% - 97,9%)
Pozytywna wartość predykcyjna = 119 / (119 + 1) = 99,2%
Swoistość kliniczna = 85 / 86 = 98,8% (CI 95%: 96,5% - 99,9%)
Negatywna wartość predykcyjna = 85 / (85 + 8) = 91,4%

Czułość analityczna

Przeciwciała monoklonalne mogą nie wykryć lub wykryć z mniejszą czułością wirusy SARSCoV-2, które przeszły niewielkie zmiany aminokwasowe w docelowym regionie epitopu.

Granicę wykrywalności (LoD) testu antygenowego ezLabs® COVID-19 ustalono w analitycznym
badaniu czułości przeprowadzonym na jednym szczepie wirusa i trzech rekombinowanych
białkach nukleokapsydowych. LoD określono jako stężenie analityczne odpowiadające 95%
dodatniego wskaźnika. W sumie 10 powtórzeń przy docelowym stężeniu każdego analitu
wymienionego w tabeli dało 100% pozytywnych wyników.

INTERPRETACJA WYNIKÓW
Wynik pozytywny

Nr

Po 15 minutach, oprócz wyraźnej czerwono-fioletowej linii w
regionie linii C, pojawienie się dowolnego odcienia czerwonego
paska w regionie linii T wskazuje na dodatni wynik na obecność
antygenu wirusa SARS-CoV-2. Podać pozytywne wyniki testu
jako „Pozytywne dla antygenu wirusa SARS-CoV-2”. Pozytywny
wynik nie wyklucza koinfekcji innymi patogenami.

Pozycja

Granica wykrywalności

Rekombinowane N Białko 1
Rekombinowane N Białko 2

Wynik negatywny
Po 15 minutach pojawienie się TYLKO czerwono-fioletowego
prążka kontrolnego w regionie C Line wskazuje, że nie wykryto
antygenu wirusa SARS-CoV-2. Wynik ujemny wskazuje, że
próbka jest ujemna pod względem antygenu lub poziom
antygenu jest poniżej granicy wykrywalności.
Ujemny wynik nie wyklucza zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i
powinien być potwierdzony metodą diagnostyki molekularnej w
przypadku podejrzenia choroby COVID-19.

RT-PCR Pozytywny

Rekombinowane N Białko 3

Pozytywny

Reaktywność krzyżowa

Negatywny

Reaktywność krzyżową testu antygenowego ezLabs® COVID-19 oceniono łącznie z 6 bakteriami i
17 wirusami. Żaden z mikroorganizmów przebadanych w poniższej tabeli nie dał wyniku
pozytywnego przy określonym stężeniu. Specyfika reaktywności niekrzyżowej wynosi 100%

Panel bakteryjny

Testowe stężenie CFU/ml

Panel wirusowy

Testowe stężenie TCID50/ml

Wynik nieważny
Jeśli po 15 minutach czerwono-fioletowy pasek kontrolny nie
pojawi się w regionie linii C, niezależnie od tego, czy pojawi się
pasek testowy, wynik jest uważany za nieważny. Jeśli test jest
nieważny, należy przeprowadzić nowy test z nową próbką
pacjenta i nowym zestawem testowym.

Nieważny
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Interferencja
Egzogenne (produkt w aerozolu do nosa, zwykłe chemikalia) i endogenne substancje wymienione
w poniższej tabeli oceniano przez dodanie do buforu ekstrakcyjnego z lub bez 1 x LOD SARSCoV-2 i badano w sześciu powtórzeniach. Wyniki wykazały w 100% wynik pozytywny na próbkach
z dodatkiem 1 x LOD i w 100% wynik negatywny bez wirusa. Substancje te nie kolidowały z
testem antygenowym ezLabs® COVID-19 na testowanych poniżej poziomach.
Substancje interferencyjne

Testowane stężenia

Substancje interferencyjne

Testowane stężenia

Krew pełna

LITERATURA
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Do użytku
diagnostycznego
in vitro

Zapoznaj się
z instrukcją
obsługi

Data ważności

Ilość testów
w zestawie

Chronić przed
wilgocią

Numer partii

Autoryzowany
przedstawiciel

Chronić przed
działaniem
promieni
słonecznych

Producent

Nie uzywać
ponownie

Nie uzywać jeśli
opakowanie jest
uszkodzone

Przechowywać
w temperaturze
od 4 do 30°C

