
Hitri test DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid 
Test je hiter imunokromatografski test za 
kvalitativno odkrivanje antigenov SARS-CoV-2, 
prisotnih v človeškem nazofarinksu.

Samo za strokovno in vitro 
diagnostično uporabo.
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PREDVIDENA UPORABA

DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid Test 
(nosnožrelni bris) je hiter imunokromatografski test za 
kvalitativno odkrivanje antigenov SARS-CoV-2 v vzorcih 
nosnožrelnega brisa.

Rezultati kažejo na antigene SARS-CoV-2. Antigen je 
običajno mogoče zaznati v vzorcih zgornjih delov dihal v 
akutni fazi okužbe. Pozitivni rezultati kažejo na prisotnost 
virusnih antigenov, vendar je za določitev stanja okužbe 
potrebna klinična povezava z anamnezo bolnika in drugimi 
diagnostičnimi informacijami. Pozitivni rezultati ne 
izključujejo bakterijske okužbe ali sočasne okužbe z 
drugimi virusi. Ni nujno, da je odkriti povzročitelj definitivni 
vzrok bolezni.

Negativni rezultati ne izključujejo okužbe s SARS-CoV-2 in 
se ne smejo uporabljati kot edina osnova za zdravljenje ali 
odločanje o obravnavi bolnika. Negativne rezultate je treba 
obravnavati kot domnevne in jih potrditi z molekularnim 
testom, če je to potrebno za obravnavo bolnika. Negativne 
rezultate je treba upoštevati v kontekstu nedavne 
izpostavljenosti pacienta, anamneze in prisotnosti kliničnih 
znakov in simptomov, ki kažejo na COVID-19.

DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid Test je namenjen 
uporabi s strani usposobljenega kliničnega 
laboratorijskega osebja.

POVZETEK

Novi koronavirusi spadajo v rod β. COVID-19 je akutna 
nalezljiva bolezen dihal. Ljudje so na splošno dovzetni 
nanjo. Trenutno so glavni vir okužbe bolniki, okuženi z 
novim koronavirusom; asimptomatsko okuženi ljudje so 
lahko tudi vir okužbe. Glavni pokazatelji so vročina, 
utrujenost in suh kašelj. V nekaj primerih najdemo tudi 
zamašen nos, izcedek iz nosu, vneto grlo, bolečine v 
mišicah in drisko. Preprečevanje prenosa vključuje redno 
umivanje rok, pokrivanje ust in nosu pri kašljanju in 
kihanju, temeljito prekuhavanje mesa in jajc. Izogibajte se 
tesnemu stiku z ljudmi, ki kažejo simptome bolezni dihal, 
kot sta kašelj in kihanje.

NAČELO DELOVANJA

Hitri test DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid Test 
(nosnožrelni bris) je membranski kvalitativni imunski test 
za odkrivanje antigena SARS-CoV-2 v vzorcu človeškega 
nosnožrelnega brisa. Protitelesa SARS-CoV-2 so 
prevlečena v predelu testne linije. Med testiranjem vzorec 
reagira s protitelesi SARS-CoV-2 v testu. Zmes se nato s 
kapilarnim delovanjem seli navzgor po membrani in reagira 
s protitelesi SARS-CoV-2 v predelu testne črte. Če vzorec 
vsebuje antigen SARS-CoV-2, se bo v predelu testne črte 
pojavila barvna črta.  Če vzorec ne vsebuje antigenov  
SARS-CoV-2, se na predelu testne  črte ne prikaže 
nobena barvna črta, kar kaže na negativen rezultat. Za 
nadzor pravilnosti delovanja se v predelu kontrolne črte 
vedno pojavi barvna črta, kar pomeni, da je bila dodana 
ustrezna količina vzorca in da se je membrana prepojila.

REAGENTI

Test vsebuje anti-SARS-CoV-2 protitelo kot reagent za 
zajemanje in anti-SARS-CoV-2 protitelo kot reagent 
za odkrivanje.

PREVIDNOSTNI UKREPI
1. Ta navodila za uporabo je treba pred izvajanjem

testa v celoti prebrati. Neupoštevanje navodil lahko
privede do netočnih rezultatov testiranja.

2. Samo za strokovno in vitro diagnostično uporabo.
Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti.

3. Ne jejte, ne pijte in ne kadite na kraju, kjer se ravna
z vzorci ali kompleti.

4. Ne uporabljajte testa, če je vrečka poškodovana.
5. Z vsemi vzorci ravnajte tako, kot da vsebujejo

povzročitelje okužb. Upoštevajte uveljavljene
previdnostne ukrepe pred mikrobiološkimi
nevarnostmi pri odvzemu, ravnanju, shranjevanju in
odstranjevanju vzorcev bolnikov in uporabljene
vsebine kompleta.

6. Pri preskušanju vzorcev nosite zaščitna oblačila,
kot so laboratorijski plašči, rokavice za enkratno
uporabo in zaščito za oči.

7. Po uporabi temeljito operite roke.
8. Prepričajte se, da se za testiranje uporabi ustrezna

količina vzorcev. Preveč ali premajhna velikost
vzorca lahko privede do odstopanja rezultatov.

9. Virusni transportni mediji (VTM) lahko vplivajo na
rezultat testa, ne shranjujte vzorcev v virusnih
transportnih medijih; pridobljenih vzorcev za PCR
teste ni mogoče uporabiti za test.

10. Uporabljeni test je treba zavreči v skladu z lokalnimi
predpisi.

11. Vlaga in temperatura lahko negativno vplivata na
rezultate.

SHRANJEVANJE IN STABILNOST

Shranjujte v zaprti embalaži pri sobni temperaturi ali v 
hladilniku (2-30 °C). Test je stabilen do datuma izteka 
roka uporabnosti, natisnjenega na zaprti vrečki. Test 
mora do uporabe ostati v zaprti vrečki. NE 
ZAMRZUJTE. Ne uporabljajte po datumu izteka roka 
uporabnosti.

ODVZEM VZORCEV, PREVOZ IN 
SKLADIŠČENJE

Odvzem vzorcev
1. V nosnico pacienta vstavite sterilno brisno

palčko, ki doseže površino zadnje stene
nazofarinksa.

2. Podrsajte po površini zadnje stene nazofarinksa.
3. Sterilni bris potegnite iz nosne votline.
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Navodila za uporabo testa DEDIATEST 
2019-nCoV-Antigen Rapid Test (nosnožrelni bris)

Prevoz in skladiščenje vzorca
Vzorce je treba testirati čim prej po odvzemu.

Če brisov ne obdelamo takoj, je zelo priporočljivo, da 
vzorec brisne palčke shranite v suho, sterilno in tesno 
zaprto plastično epruveto/ekstrakcijsko cev. Vzorec 
brisa v suhem in sterilnem stanju je stabilen do 8 ur 
pri sobni temperaturi in 24 ur pri 2-8 °C.

Vzorcev ne shranjujte v medijih za transport virusa.
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• Navodila za uporabo
• Epruvete za odvzem vzorcev z ekstrakcijo pufer

Potrebni materiali, vendar niso priloženi
• Ura

Jiangsu Hanheng Medical Technology co., LTD.
16-b4, No.1, Qingyang North Road, Tianning District, 213017, 
Changzhou, Jiangsu, Kitajska

Luxus Lebenswelt GmbH, Kochstraße 1, 47877 Willich, 
Nemčija

3. Počakajte, da se pojavijo barvne črte. Rezultat
odčitajte po 15 minutah. Rezultata ne interpretirajte po
20 minutah.
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Navodila za uporabo testa DEDIATEST 
2019-nCoV-Antigen Rapid Test (nosnožrelni bris)

• Testne kasete
• Sterilne brisne palčke

PRIPRAVA VZORCEV

Priprava z ekstrakcijskim pufrom z neintegrirano 
epruveto/ekstrakcijsko cevjo:

1. Epruveto/ekstrakcijsko cev postavite na delovno
postajo. Dodajte pribl. 10 kapljic ali 350μl
ekstrakcijskega pufra. Glejte sliko 1.

2. Vzorec brisa položite v epruveto/ekstrakcijsko cev.
Zavrtite bris za približno 10 sekund, pritisnite glavo
proti notranjosti cevi, da sprostite antigen v bris.
Glejte sliko 2.

3. Odstranite brisno palčko, stisnite glavo brisne
palčke proti notranjosti epruvete/ekstrakcijske cevi
in medtem ko jo odstranjujete, iz brisne palčke
iztisnite čim več tekočine. Zavrzite brisno palčko v
skladu s protokolom o odstranjevanju bioloških
nevarnih odpadkov. Glejte sliko 3.

4. Namestite konico kapalke na vrh epruvete/
ekstrakcijske cevi.

Dodajte
10 kapljic ali 
350 ul pufra

Zavrtite 10-15X

Pretresite

Namestite  
konico kapalke 
na vrh epruvete

Odstranite brisno 
palčko in med 

odstranjevanjem 
izstistnite čim več 

tekočine. 

Priprava na vzorec VTM 
Ko uporabljate virusni transportni medij (VTM), je 
pomembno zagotoviti, da se VTM, ki vsebuje vzorec, 
prilagodi na sobno temperaturo (15-30 °C). 
S pipeto prenesite 10 kapljic ali 350 ul raztopine vzorca iz 
VTM v epruvete za ekstrakcijo vzorcev/ ekstrakcijske cevi z 
ekstrakcijskim pufrom, dobro premešajte s stresanjem. 
* OPOMBA: Shranjevanje vzorca po ekstrakciji je stabilno 
2 uri pri sobni temperaturi ali 24 ur pri 2-8 °C.

MATERIALI

Priloženi materiali

Pozitivno

Negativno

Neveljavno

Dodajte 
3 kapljice ali 
75 ul vzorca

NAVODILA ZA UPORABO

Test, ekstrahirani vzorec in/ali kontrolne elemente pred 
testiranjem pustite na sobni temperaturi (15-30°C).

1. Odstranite testno kaseto iz zaprte vrečke iz folije in jo
uporabite v eni uri. Najboljši rezultati bodo doseženi,
če se test izvede takoj po odprtju vrečke.

2. Obrnite epruveto za odvzemanje vzorcev/
ekstrakcijsko cev in dodajte 3 kapljice ekstrahiranega
vzorca (približno 75 ul) v vdolbino za vzorce (S) in
nato zaženite uro.

INTERPRETACIJA REZULTATOV

Glejte zgornjo sliko)

POZITIVNO: * Pojavita se dve različni barvni črti. Ena 
barvna črta mora biti v kontrolnem predelu (C), druga 
barvna črta pa mora biti v testnem predelu (T). Pozitiven 
rezultat v testnem predelu kaže na zaznane antigene 
COVID-19 v vzorcu.
*OPOMBA: Intenzivnost barve v predelu testne linije (T) se 
razlikuje glede na količino antigena COVID-19, ki je 
prisoten v vzorcu. Torej je treba vsak odtenek barve v 
testnem predelu (T) šteti za pozitivnega.
NEGATIVNO: V kontrolnem predelu (C) se prikaže ena 
barvna črta. V predelu testne linije  (T) se ne prikaže 
očitna barvna črta.
NEVELJAVNO: Kontrolna linija se ne prikaže. 
Nezadostna količine vzorca ali nepravilne postopkovne 
tehnike so najverjetnejši vzroki za neprikaz kontrolne linije. 
Preglejte postopek in ponovite test z novim testom. Če 
težava ni odpravljena, takoj prenehajte uporabljati testni 
komplet in se obrnite na lokalnega distributerja.

Preglejte postopek in ponovite test z novim testom. Če 
težava ni odpravljena, takoj prenehajte uporabljati testni 
komplet in se obrnite na lokalnega distributerja.

KONTROLA KAKOVOSTI

Notranji nadzor kakovosti
Notranji postopkovni nadzor je vključen v test. Barvna črta, 
ki se pojavi v kontrolnem predelu (C), je notranja pozitivna 
postopkovna kontrola.Potrjuje zadostno količino vzorca in 
pravilno postopkovno tehniko. Jasno ozadje je notranji 
negativni nadzor postopka. Če test deluje pravilno, mora 
biti ozadje v predelu z rezultati belo do svetlo roza in ne 
sme ovirati sposobnosti branja rezultata testa.

Zunanji nadzor kakovosti
Pozitivne / negativne kontrole niso vključene v ta komplet. 
Vendar se v skladu z dobro laboratorijsko prakso (GLP) 
priporoča ta nadzor.

OMEJITVE

1. Pri testiranju prisotnosti antigenov SARS-CoV-2 v
vzorcih človeškega nazofarinksa pri osebah, za
katere se sumi okužba, je treba natančno upoštevati
testni postopek in razlago rezultata testa. Za
optimalno izvedbo testa je ključnega pomena
pravilno odvzemanje vzorcev. Neupoštevanje
postopka lahko povzroči netočne rezultate.

2. Uspešnost hitrega testa DEDIATEST 2019-nCoV-
Antigen Rapid Test (nazofaringealni bris) je bila
ocenjena z uporabo postopkov, ki so navedeni samo
v teh navodilih. Spremembe teh postopkov lahko
spremenijo uspešnost preskusa.

3. DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid Test
(nazofaringealni bris) je namenjen samo za in vitro
diagnostično uporabo.
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result.
8. 10. The accuracy of the test 

depends on the quality of the swab sample. 
False negatives may result from improper 
sample collection or storage.

9. 11. Positive results of COVID-19 
may be due to infection with non-SARS-
CoV-2 coronavirus strains or other 
interference factors.
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Navodila za uporabo testa DEDIATEST 
2019-nCoV-Antigen Rapid Test (nosnožrelni bris)
         Ta test se uporablja za odkrivanje antigena SARS
         CoV-2 v vzorcih človeškega nazofarinksa kot 
         pomoč pri diagnozi bolnikov s sumom na okužbo s 
         SARS-CoV-2 v povezavi s klinično sliko in rezultati 
         drugih laboratorijskih preiskav. S tem kvalitativnim 
         testom ni mogoče določiti niti kvantitativne vrednosti 
         niti stopnje povečanja koncentracije  antigenov SARS-
         CoV-2.

4. DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid Test
(nazofaringealni bris) bo samo pokazal prisotnost
antigenov SARS-CoV-2 v vzorcu in se ne sme
uporabljati kot edino merilo za diagnozo okužb s
SARS-CoV-2.

5. Rezultate, pridobljene s testom, je treba upoštevati
skupaj z drugimi kliničnimi ugotovitvami drugih
laboratorijskih preiskav in ocen.

6. Če so rezultati testa negativni ali nereaktivni in
klinični simptomi ne izginejo, je priporočljivo nekaj
dni kasneje znova vzorčiti bolnika in znova testirati
ali testirati z molekularno diagnostično napravo, da
se pri teh osebah izključi okužba.

7. Test bo pokazal negativne rezultate pod naslednjimi
pogoji: Titer antigena novega koronavirusa v vzorcu je
nižji od najnižje meje zaznavnosti testa.

8. Negativni rezultati ne izključujejo okužbe s SARS-
         CoV-2, zlasti pri tistih, ki so bili v stiku z virusom. 
         Treba je razmisliti o nadaljevalnem testiranju z 
         molekularno diagnostiko, da se pri teh osebah 
         izključi okužba.

9. Preveč krvi ali mucina na brisni palčki lahko moti
izvedbo testa in lahko povzroči lažno pozitiven
rezultat.

10. Natančnost testa je odvisna od kakovosti vzorca
brisa. Lažni negativni rezultati so lahko posledica
neustreznega odvzema ali shranjevanja vzorcev.

11. Pozitivni rezultati na COVID-19 so lahko posledica
okužbe s sevi koronavirusa, ki niso SARS-CoV-2, ali
drugimi interferenčnimi dejavniki.

PRIČAKOVANE VREDNOSTI

Za DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid Test 
(nazofaringealni bris) je bila narejena primerjava z vodilnim 
komercialnim testom RT-PCR. Korelacija med tema dvema 
sistemoma je vsaj 95%.

ZNAČILNOSTI 

Občutljivost, specifičnost in natančnost         
DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid Test 
(nazofaringealni bris) je bil ocenjen z vzorci, ki so bili 
pridobljeno od pacientov. RT-PCR se uporablja kot 
referenčna metoda za DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen 
Rapid Test (nazofaringealni bris). Vzorci so se šteli za 
pozitivne, če je RT-PCR test pokazal pozitiven rezultat. 
Vzorci so se šteli negativni, če je RT-PCR test pokazal 
negativni rezultat.

Vzorec nazofaringealnega brisa
DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid Test 
(nazofaringealni bris) je bil ocenjen z vzorci, ki so bili 
pridobljeno od pacientov. RT-PCR se uporablja kot 
referenčna metoda za DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen 
Rapid Test (nazofaringealni bris). Vzorci so se šteli za 
pozitivne, če je RT-PCR test pokazal pozitiven rezultat. 
Vzorci so se šteli negativni, če je RT-PCR test pokazal 
negativni rezultat.

Vzorec nazofaringealnega brisa

* Intervali zaupanja

Testiranje specifičnosti z različnimi virusnimi sevi
DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid Test je bil testiran z 
naslednjimi sevi virusa. Pri teh koncentracijah niso opazili 
nobene zaznavne črte v nobenem od območij testne linije:

TCID50 = Infekcijska doza tkivne kulture je redčenje virusa, ki lahko v 
pogojih preskusa okuži 50% inokuliranih posod za gojenje.
LD50 = Smrtonosna doza je redčenje virusa, ki lahko v pogojih 
preskusa pokonča 50% inokuliranih dojenih miši.

NATAČNOST

Intra test in vmesni test
Natančnost je bila določena z uporabo treh vzorcev 
COVID-19 standardne kontrole. Trije različni sklopi testa 
DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid Test 
(nazofaringealni bris) so bili testirani z uporabo šibkega 
negativnega antigena SARS-COV-2  in močnega antigena 
SARS-COV-2. Deset ponovitev vsake stopnje smo testirali 
vsak dan 3 zaporedne dni. Vzorci so bili pravilno 
identificirani> 99% časa.

Navzkrižna Reaktivnost
Naslednji organizmi so bili testirani z 1,0x108 org / ml in pri 
preskusu s testom DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid 
Test (nazofaringealni bris) so bili vsi negativni:
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