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Hangzhou Singclean Medical Products Co.,Ltd.

COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method)

Účel použití
Singclean COVID-19 Test Kit (metoda koloidního zlata) je imunochromatografický test na pevné fázi pro
rychlé a kvalitní odhalování antigenu z COVID-19 ve vzorku lidského nosního výtěru. Tento test poskytuje
pouze předběžný výsledek testu. Proto musí být jakýkoli reaktivní vzorek s testovací soupravou COVID-19
(metoda koloidního zlata) potvrzen alternativními testovacími metodami a klinickými nálezy.
Tato souprava pro rychlý test antigenu je druhou testovací soupravou vyvinutou společností Singclean
Medical pro testování COVID-19 na základě metody koloidního zlata poté, co byla celosvětově v březnu
uvedena testovací sada Singclean COVID-19 IgG / IgM Test Kit.

Hlavní příznaky COVID-19

Horečka
Únava
Kašel
Dušnost

Funkce
•
•
•
•
•
•

přenosné

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

Typ testu

test antigenů

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)
Balení
Obsah balení

Obrázek

Obsah 1 sady

1 testovací
souprava

1 návod k použití, 1 testovací sada, 1 sterilní výtěrová
tyčinka, 1 extrakční trubička a kaptáko,
1 lahvička s extrakčním pufrem

20 testovacích
souprav

1 návod k použití, 1 papírové pracoviště, 20 testovacích sad,
20 sterilních výtěrových tyčinek, 20 extrakčních trubiček
a kapátek, 1 láhev s extrakčním pufrem (6 ml)

Testovac
Testovac

X10

C

T

S

15 min

1min
8. Po patnácti minutách odečtěte výsledky.

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.
používány jako konečný nebo
jediný základ pro rozhodnutí
acími
metodami a doporučují se klinické nálezy.

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
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