
O teste
Úvod
Koronavírusové ochorenie (COVID-19) je infek!né ochorenie spôsobené novoobjaven"m koronavírusom skupiny 2 
(SARS-CoV-2) spôsobujúcim #a$k" akútny respira!n" syndróm1. SARS-CoV-2 patrí medzi ß-koronavírusy, !o sú obalené 
vírus s nesegmentovanou pozitívne orientovanou RNA2. %íri sa prenosom z !loveka na !loveka kvapô!kovou nákazou 
alebo priamym kontaktom. Odhadovaná priemerná inkuba!ná doba infekcie je 6,4 d&a a jej základné reproduk!né !íslo sa 
pohybuje od 2,24 do 3,58. U pacientov so zápalom p'úc spôsoben"m vírusom SARS-CoV-2 bola naj!astej(ím príznakom 
horú!ka, následne ka(e' 3. Hlavné testy pou$ívané na diagnostiku ochorenia COVID-19 in vitro vyu$ívajú polymerázovú 
re#azovú reakciu s reverznou transkriptázou v reálnom !ase (RT-PCR), ktorá trvá nieko'ko hodín4. Aby sa zdravotníckym 
pracovníkom umo$nilo diagnostikova# pacientov a bráni# )al(iemu (íreniu vírusu je nevyhnutné ma# v zdravotníckom 
zariadení k dispozícii nákladovo úsporn" a r"chly diagnostick" test5. Testy na prítomnos# antigénov budú hra# rozhodujúcu 
úlohu v boji proti ochoreniu COVID-196.
Princíp testu
Súprava na r"chlotest Panbio™ COVID-19 Ag (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device) obsahuje membránov" 
prú$ok s vopred nanesenou imobilizovanou protilátkou proti SARS-CoV-2 na testovacej !iare a my(acou monoklonálnou 
protilátkou proti kuraciemu IgY na kontrolnej !iare. Po membráne sa smerom nahor chromatograficky pohybujú dva 
typy konjugátov (zlat" konjugát 'udského IgG (pecifického pre Ag SARS-CoV-2 (via$e sa na nukleokapsidov" proteín)  
a zlat" konjugát kuracieho IgY) a reagujú s protilátkou proti SARS-CoV-2 a vopred nanesenou my(acou monoklonálnou 
protilátkou proti kuraciemu IgY. Pri pozitívnom v"sledku vytvoria zlat" konjugát 'udského IgG (pecifického pre Ag SARS-
CoV-2 a protilátka proti SARS-CoV-2 vo v"sledkovom okienku vidite'nú !iarku. Pred nanesením pacientskej vzorky nie 
je v od!ítacom okienku vidite'ná ani testovacia ani kontrolná !iarka. Na preukázanie platnosti testu musí by# vidite'ná aj 
kontrolná !iarka.
Ú!el pou"itia
Súprava na r"chlotest Panbio™ COVID-19 Ag (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device) je r"chly diagnostick" 
test in vitro na kvalitatívne zis#ovanie antigénu (Ag) SARS-CoV-2 vo vzorkách v"terov z nosa  odobrat"ch od osôb, 
ktoré sp*&ajú klinické resp. epidemiologické kritériá na ochorenie COVID-19. R"chlotest Panbio™ COVID-19 Ag 
(Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device) smú pou$íva# len príslu(ní odborníci a je ur!en" na pou$itie ako pomôcka pri 
diagnostikovaní infekcie vírusom SARS-CoV-2. Tento produkt mo$no pou$íva# v ka$dom laboratórnom aj nelaboratórnom 
prostredí sp*&ajúcom po$iadavky uvedené v návode na pou$itie a vo vnútro(tátnych predpisoch. Test poskytuje predbe$né 
v"sledky. Negatívne v"sledky nevylu!ujú infekciu vírusom SARS-CoV-2 a nemo$no ich pou$i# ako jedin" základ pre 
rozhodnutie o lie!be alebo inom mana$ovaní pacienta. Negatívne v"sledky je potrebné vyhodnocova# spolo!ne s klinick"mi 
príznakmi, anamnézou pacienta a epidemiologick"mi informáciami. Tento test nie je ur!en" na pou$itie ako skríningov" test 
na SARS-CoV-2 pri darcoch krvi.

Sú!asti dodávky
• 25 Testovacích súprav s vysu(ovadlom v samostatn"ch fóliov"ch vrecú(kach
• Tlmiv" roztok (1 x 9 ml/f'a(ti!ka)
• 25 Extrak!n"ch skúmaviek
• 25 Uzáverov na extrak!né skúmavky
• 1 V"ter s pozitívnou kontrolnou vzorkou
• 1 V"ter s negatívnou kontrolnou vzorkou
• 25 Steriln"ch v"terov"ch tampónov na odber vzoriek z nosa 
• 1 Stojan na skúmavky
• 1 Stru!n" referen!n" návod
• 1 Návod na pou$itie 

Potrebné materiály, ktoré nie sú sú!as#ou dodávky
• Osobné ochranné prostriedky pod'a vnútro(tátnych odporú!aní (t.j. ochrann"/laboratórny plá(#, rú(ko, ochrann" 

(tít/ochranné okuliare a rukavice), !asova!, nádoba na nebezpe!n" biologick" odpad

Aktívne zlo"ky hlavn$ch sú!astí
• 1 testovacia podlo"ka

Zlat" konjugát: 'udsk" IgG (pecifick" pre Ag SARS-CoV-2 ozna!en" koloidn"m zlatom a kurací IgY ozna!en" 
koloidn"m zlatom; testovacia !iara: my(acia monoklonálna protilátka proti SARS-CoV-2; kontrolná !iara: my(acia 
monoklonálna protilátka proti kuraciemu IgY

• Tlmiv$ roztok
Tricín, chlorid sodn", Tween 20, azid sodn" (<0.1%), Proclin 300

Skladovanie a stálos#
1. Testovaciu súpravu je potrebné skladova# pri teplote 2 – 30 °C. Súpravu ani jej sú!asti nezmrazujte. Poznámka: 

Pri skladovaní v chladni!ke je potrebné necha# 30 minút pred vykonaním testu v(etky sú!asti testovacej súpravy 
vo'ne ohria# na teplotu miestnosti (15 – 30 °C). Po!as ohrievania sa na teplotu miestnosti vrecú(ko s testovacou 
súpravou neotvárajte.

2. F'a(ti!ka s tlmiv"m roztokom sa mô$e pred ka$d"m testom otvori# a znovu uzavrie#. Uzáver f'a(ti!ky s tlmiv"m 
roztokom musí by# medzi pou$itiami tesne uzavret". Pri skladovaní pri teplote 2 – 30 °C je tlmiv" roztok stály do 
dátumu exspirácie.

3. Test vykonajte okam$ite po vybratí testovacej súpravy z fóliového vrecú(ka.
4. Po dátume exspirácie testovaciu súpravu nepou$ívajte.
5. Doba skladovate'nosti testovacej súpravy je uvedená na vonkaj(om obale.
6. V prípade po(kodenia obalu alebo zvaru vrecú(ka testovaciu súpravu nepou$ívajte.
7. Pacientske vzorky (v"tery) treba otestova# ihne) po odbere. Ak okam$ité testovanie nie je mo$né, v"terov" 

tampón so vzorkou mo$no pred testovaním uchováva# v extrak!nej skúmavke naplnenej extrak!n"m tlmiv"m 
roztokom (300 +l) pri teplote miestnosti (15 – 30 °C) najviac dve hodiny

Upozornenia
1. Test je ur!en" len na diagnostické pou$itie in vitro. Testovaciu súpravu ani jej zlo$ky opakovane nepou$ívajte.
2. V záujme dosiahnutia presn"ch v"sledkov musí vy(kolen" zdravotnícky pracovník prísne dodr$iava# tieto pokyny. 

V(etci pou$ívatelia sa musia pred pou$itím súpravy oboznámi# s t"mito pokynmi.
3. Pri manipulácii so vzorkami nejedzte ani nefaj!ite.

4. Pri manipulácii so vzorkami noste ochranné rukavice a následne si dôkladne umyte ruky.
5. Zabrá&te rozliatiu tlmivého roztoku so vzorkou, alebo vzniku ich aerosólu.
6. Rozliatu kvapalinu dôkladne odstrá&te pomocou vhodného dezinfek!ného prostriedku.
7. V súlade s vnútro(tátnymi predpismi v(etky vzorky, reak!né súpravy a potenciálne kontaminované materiály (t. j. 

v"terov" tampón, extrak!nú skúmavku, testovaciu súpravu) dekontaminujte a zlikvidujte v nádobe na biologick" 
nebezpe!n" odpad tak, ako keby i(lo o infek!n" odpad.

8. Jednotlivé vzorky navzájom nespájajte a ani ich nezamie&ajte.
9. Nezmie(avajte reagencie z rôznych (ar$í, ani reagencie ur!ené pre iné produkty.
10. Testovaciu súpravu neskladujte na priamom slne!nom svetle.
11. V záujme zabránenia kontaminácii sa pri otváraní vrecú(ka s v"terov"m tampónom nedot"kajte jeho hornej !asti.
12. Sterilné v"terové tampóny v balení sa majú pou$íva# iba na odber vzoriek z nosa.
13. Na zabránenie krí$ovej kontaminácii nepou$ívajte sterilné v"terové tampóny na opakovan" odber vzoriek.
14. Odobratú vzorku rie)te v"lu!ne dodan"m extrak!n" tlmiv"m roztokom. 
15. Tlmiv" roztok obsahuje ako konzerva!nú látku <0,1% azidu sodného, ktor" mô$e by# pri po$ití toxick". Pri vylievaní 

tohto roztoku do v"levky ho spláchnite ve'k"m mno$stvom vody.7
16. Nepou$ívajte v"ter s pozitívnou vzorkou ani v"ter s negatívnou vzorkou na odber vzorky od pacienta.

Postup pri vykonávaní testu (pozri obrázok)
V$tery z nosa 
Poznámka: Zdravotnícky personál musí dodr$iava# bezpe!nostné pokyny, vrátane pou$ívania osobn"ch ochrann"ch 
prostriedkov
Príprava testu
1. 30 minút pred vykonávaním testu umiestnite v(etky zlo$ky testovacej súpravy do prostredia s teplotou miestnosti 

(15 – 30 °C).
2. Pred pou$itím vyberte testovaciu súpravu z vrecú(ka. Polo$te ju na rovn", vodorovn" a !ist" povrch.
3. F'a(ti!ku s tlmiv"m roztokom dr$te vo zvislej polohe a extrak!nú skúmavku napl&te a$ po vyzna!enú rysku (300 

µl) tlmiv"m roztokom.
 Pozor: Nadmerné, alebo nedostato!né mno$stvo tlmivého roztoku mô$e vies# k nesprávnym v"sledkom.

4. Extrak!nú skúmavku vlo$te do stojana na skúmavky.
Odber a extrakcia vzorky
1. Naklo&te hlavu pacienta dozadu asi o 70 stup&ov. V"terov" tampón vsu&te do nosovej dierky do h*bky cca 2 cm 

a$ pokia' zacítite blízko nosovej mu(le odpor, jemne ním pri tom otá!ajte.
2. Pä# razy v"terov"m tampónom pooto!te proti vnútornej stene nosovej dierky, následne ho pomaly vytiahnite.
3. T"m ist"m v"terov"m tampónom postup zopakujte v druhej nosovej dierke.

 Pozor: Na odber vzorky pou$ite len na to ur!en" nosov" v"terov" tampón.
 Pozor: Ak sa pali!ka v"terového tampónu pri odbere zlomí, nov"m v"terov"m tampónom postup zopakujte.

4. %pi!kou tampónu otá!ajte v tlmivom roztoku vo vnútri extrak!nej skúmavky, tampón najmenej pä#krát zatla!te 
proti stene extrak!nej skúmavky a následne z neho stlá!aním extrak!nej skúmavky prstami vytla!te kvapalinu.

5. Tampón v mieste  zalomenia odlomte a  uzavrite extrak!nú skúmavku.
Reakcia na testovacej podlo"ke
1. Otvorte uzáver kvapkadla v spodnej !asti extrak!nej skúmavky.
2. Nakvapkajte 5 kvapiek vyextrahovanej vzorky zvisle do jamky na vzorku (S) na testovacej podlo$ke. S testovacou 

podlo$kou u$ nemanipulujte a ani s &ou neh"bte a$ k"m sa test nedokon!í a nie je pripraven" na od!ítanie v"sledku.
 Pozor:Bublinky v extrak!nej skúmavke mô$u spôsobi# nepresn" v"sledok. Nemo$nos# vytvorenia 

dostato!n"ch kvapiek mô$e by# spôsobená zapchat"m kvapkadlom. Zapchatie uvo'níte jemn"m potriasaním 
skúmavkou a$ k"m sa neza!nú vo'ne tvori# kvapky.

3. Kvapkadlo uzavrite a extrak!nú skúmavku s pou$it"m v"terov"m tampónom zlikvidujte v súlade s vnútro(tátnymi 
predpismi a postupom upravujúcim likvidáciu nebezpe!ného biologického odpadu.

4. Spustite !asova!. V"sledok od!ítajte po 15 minútach. Po uplynutí 20 viac minút u$ v"sledky neod!ítavajte.
5. Pou$itú testovaciu podlo$ku zlikvidujte v súlade s vnútro(tátnymi predpismi a postupom upravujúcim likvidáciu 

nebezpe!ného biologického odpadu.
Pozitívny/negatívny kontroln$ v$ter

 Pozor: Len na ú!ely kontrol. Negatívnu ani pozitívnu kontrolu nepou$ívajte na odber vzoriek od 
pacienta.
Poznámka: Frekvenciu testovania extern"ch v"terov na ú!ely kontroly kvality nájdete v !asti tohto 
návodu na pou$ívanie s názvom Externá kontrola kvality.

1. F'a(ti!ku s tlmiv"m roztokom dr$te vo zvislej polohe a extrak!nú skúmavku napl&te a$ po vyzna!enú rysku (300 
µl) tlmiv"m roztokom.

 Pozor: Nadmerné, alebo nedostato!né mno$stvo tlmivého roztoku mô$e spôsobi# nesprávne v"sledky.
2. Extrak!nú skúmavku vlo$te do stojana na skúmavky.
3. Pozitívny alebo negatívny v"terov" tampón vlo$te do tlmivého roztoku v extrak!nej skúmavke a nechajte ho 

zvlh!ova# najmenej 1 minútu. Otá!ajte (pi!kou kontrolného tampónu v tlmivom roztoku v extrak!nej skúmavke, 
tampón najmenej pä#krát zatla!te proti jej stene a následne z neho stlá!aním extrak!nej skúmavky prstami 
vytla!te kvapalinu.

4. Pou$it" kontroln" v"ter zlikvidujte v súlade postupom, ktor"m sa na va(om pracovisku likviduje nebezpe!n" odpad.
5. Nasa)te na extrak!nú skúmavku uzáver.
6. ,alej postupujte ako je uvedené vy((ie. [Reakcia na testovacej podlo$ke].

Vyhodnotenie testu (pozri obrázok)
1. Negatívny v$sledok: Prítomnos# iba kontrolného pásika (C) a neprítomnos# testovacieho pásika (T) vo 

v"sledkovom okienku poukazuje na negatívny v"sledok.
2. Pozitívny v$sledok: Prítomnos# iba testovacieho pásika (T) aj kontrolného pásika (C)  vo v"sledkovom okienku 

poukazuje na pozitívny v"sledok bez oh'adu na poradie, v akom sa pásiky ukázali.
 Pozor: Prítomnos# testovacieho pásika (T) poukazuje na pozitívny v"sledok aj ke) je tento slabo zrete'n".

3. Neplatn$ v$sledok: V"sledok sa pova$uje za neplatn", ak po vykonaní testu nie je v od!ítacom okienku vidite'n" 
kontroln" pásik (C),.

Obmedzenia testu
1. Obsah tejto súpravy je ur!en" na odborné a kvalitatívne detegovanie antigénu SARS-CoV-2 vo vzorke v"teru z 

nosa. Iné typy vzoriek mô$u vies# k nesprávnym v"sledkom a nesmú sa pou$íva#.
2. Nedodr$anie pokynov na postup testovania a interpretáciu jeho v"sledkov mô$e nepriaznivo ovplyvni# funk!nos# 

testu, prípadne mô$e vies# k nesprávnym v"sledkom.
3. Negatívny v"sledok mô$e by# tie$ dôsledkom nesprávneho postupu pri odbere, extrahovaní alebo preprave vzorky. 

Negatívny v"sledok testu nevylu!uje mo$nos# infekcie vírusom SARS-CoV-2 a mal by sa potvrdi# kultiváciu vírusu 
alebo molekulárnym testom.

4. Pozitívne v"sledky testu nevylu!ujú koinfekciu )al(ími  patogénmi.
5. V"sledky testovania je potrebné vyhodnocova# spolo!ne s )al(ími klinick"mi údajmi, ktoré má lekár k dispozícii.
6. Od!ítanie v"sledku skôr ako 15 minút a neskôr ako o 20 minút mô$e poskytnú# nesprávny v"sledok.
7. R"chlotest Panbio™COVID-19 Ag (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device) nie je ur!en" na detekciu 

defektného (neinfek!ného) vírusu v neskor(ích (tádiách vypudzovania vírusu, ktor" je mo$né detegova# pomocou 
molekulárnych testov PCR.8

8. Pozitívny v"sledok mo$no získa aj v prípade infekcie SARS-CoV.

Kontrola kvality
1. Interná kontrola kvality

Testovacia podlo$ka má na svojom povrchu testov" pásik (T) a kontroln" pásik (C), z ktor"ch ani jeden nie je v 
od!ítacom okienku pred nanesením vzorky vidite'n". Kontroln" pásik je ur!en" na kontrolu správnosti postupu a v 
prípade správneho vykonania testu a správnej funk!nosti reagencií testu musí by# v$dy vidite'n".

2. Externá kontrola kvality
Kontroly sú osobitne navrhnuté a vyrobené tak, aby sa zabezpe!ila funk!nos# r"chlotestu Panbio™ COVID-19 
Ag (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device)  a pou$ívajú sa na overenie pou$ívate'ovej schopnosti na správne 
vykonanie testu. Pozitívna kontrola dá pozitívny v"sledok testovania a je vyrobená tak, aby sa vytvoril vidite'n" 
testov" pásik (T). Negatívna kontrola vytvorí negatívny v"sledok.
Zo správnych laboratórnych postupov vypl"va potreba pou$itie pozitívnej aj negatívnej kontroly na overenie

• Funk!nosti reagencií testu a
• Správnosti postupu pri vykonávaní testu.

Externé kontroly pou$ite pri nasledujúcich okolnostiach:
• Pri ka$dom novom pracovníkovi e(te pred t"m, ako bude vykonáva# testy na vzorkách od pacientov;
• Pri doru!ení nov"ch dodávok testov
• V pravideln"ch intervaloch tak, ako to vypl"va z miestnych aj vnútro(tátnych po$iadaviek, resp. z pou$ívate'ov"ch 

postupov uplat&ovan"ch pri kontrole kvality.

Diagnostick$ r$chlotest in vitro na kvalitatívnu detekciu antigénu (Ag) 
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Charakteristiky ú!innosti
1. Externé hodnotenie súpravy r$chlotestu Panbio™ COVID-19 Ag (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device)

Klinická ú!innos# r"chlotestu Panbio™ COVID-19 Ag (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device) bola 
zis#ovaná testovaním 140 pozitívnych a 445 negatívnych vzoriek na antigén (Ag) SARS-CoV-2, pri ktorom bola 
zistená hodnota citlivosti 98,14% (95% CI: 93,2 – 99,8%) a hodnota (pecifickosti 99,8% (95% CI: 98,6 – 100%). 
Pozitívnos# alebo negatívnos# klinick"ch vzoriek sa zis#ovala pomocou referen!nej metódy FDA EUA RT-PCR.

V$sledky testovania súpravy na r$chlotest Panbio™ COVID-19 Ag (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device)
V$sledok testu PCR T
pozitívny negatívny spolu

V$sledky r$chlo-testu  
Panbio™COVID-19 Ag 
(Panbio™ COVID-19 Ag 
Rapid Test Device) (v$ter 
z nosa)

pozitívne 102 1 103
negatívne 2 403 405

spolu 104 404 508

Citlivos# %pecifickos# Celkové percento 
zhody

98,1%
[93,2%;99,8%]

99,8%
[98,6%;100,0%]

99,4%
[98,3%;99,9%]

• Údaje o ú!innosti boli vypo!ítané v rámci (túdie uskuto!nenej na osobách, pri ktor"ch bolo podozrenie na kontakt s 
vírusom COVID-19 alebo u ktor"ch sa v predchádzajúcich 7 d&och prejavovali príznaky tohto ochorenia.

• Stratifikácia pozitívnych vzoriek po nástupe príznakov alebo po podozrení na kontakt s vírusom má medzi d&ami 
0 – 3 citlivos# 100,0 % (n = 46) a medzi d&ami 4 -7 citlivos# 96,6% (n = 58).

• Pozitívna zhoda r"chlotestu Panbio™ COVID-19 Ag (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device) je vy((ia pri 
vzorkách s hodnotami Ct - 33 s citlivos#ou 99,0 %. Ako sa uvádza v odkazoch na zdroje 8 a 9, pacienti s hodnotou 
Ct> 33 u$ nie sú infek!ní.8, 9

• Pomocou referen!nej metódy FDA EUA RT-PCR sa vypo!ítala aj klinická ú!innos# a porovnala sa s ú!innos#ou 
v"terov z nosohltana; zistila sa citlivos# 91,1% (95% Cl: 84,2-95,6%) a (pecifickos# 99,7% (95% Cl: 98,6-100,0%)

2. Limit detekcie
Potvrdilo sa, $e r"chlotest Panbio™ COVID-19 Ag (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device) doká$e zachyti# 
2,5X101,8 TCID50/ml SARS-CoV-2, ktor" bol izolovan" z pacienta s potvrden"m ochorením na COVID-19 v Kórei.

3. Efekt vysokej dávky
Nebol zisten" $iaden efekt vysokej dávky (tzv. hook e.ect) pri 1,0x105,8 TCID50/ml SARS-CoV-2, ktor" bol 
izolovan" z pacienta s potvrden"m ochorením na COVID-19 v Kórei.

4. Krí"ová reaktivita
Krí$ová reaktivita r"chlotestu Panbio™ COVID-19 Ag (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device) bola 
hodnotená testovaním 28 vírusov a 13 )al(ích mikroorganizmov. Kone!né testovacie koncentrácie vírusov a 
in"ch mikroorganizmov sú uvedené v  tabu'ke ni$(ie. Nasledujúce vírusy a iné mikroorganizmy s v"nimkou 
nukleoproteínu 'udského koronavírusu SARS nemajú $iaden vplyv na v"sledky r"chlotestu Panbio™ COVID-19 
Ag (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device). R"chlotest Panbio™ COVID-19 Ag (Panbio™ COVID-19 Ag 
Rapid Test Device) poskytuje krí$ovú reakciu s nukleoproteínom 'udského koronavírusu SARS pri koncentrácii 
25 ng/ml alebo vy((ej, preto$e pri SARS-CoV sa prejavuje vysok" stupe& homológie (79,6%) s SARS-CoV-2.

%. Typy vzoriek Zdroj krí"ovej reakcie Kone!ná testovaná 
koncentrácia

V$sledok

1

Vírus

Adenovírus typu 1 2,2 X 107 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
2 Adenovírus typu 5 5,71 X 108 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
3 Adenovírus typu 7 2,86 X 109 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
4 Enterovírus (EV68) 2,81 X 107 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
5 Echovírus 2 1,0 X 106,5 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
6 Echovírus 11 5,0 X106,25 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
7 Enterovírus D68 2,81 X 107 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
8 /udsk" herpesvírus(HSV) 1 5,0 X 107,5 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
9 /udsk" herpesvírus(HSV) 2 5,0 X 105,75 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
10 Antingén vírusu mumpsu 1,58 X 105 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
11 Vírus chrípky typu A, kme& H1N1 (A/

Virginia/ATCC1/2009)
3,71 X 105 PFU/ml Bez krí$ovej reakcie

12 Vírus chrípky typu A, kme& H1N1 (A/
WS/33)

5,0 X 107,25 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie

13 Vírus chrípky typu A, kme& A/
California/08/2009/pdm09)

1,6 X 108 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie

14 Vírus chrípky typu B, kme& (B/Lee/40) 5,0 X 106,25 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
15 Parainfluenza typu 1 3,06 X 108 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
16 Parainfluenza typu 2 5,0 X 105 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
17 Parainfluenza typu 3 6,6 X 107 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
18 Parainfluenza typu 4A 2,81 X 107 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
19 Respira!n" syncyciálny vírus (RSV) 

typu A
4,22 X 105 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie

20 Respira!n" syncyciálny vírus  (RSV) 
typu B

5,62 X 105 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie

21 Rinovírus A16 1,26 X 106 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
22 HCoV-HKU1 1,5mg/ml Bez krí$ovej reakcie
23 HCoV-NL63 1,7 X 105 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
24 HCoV-OC43 8,9 X 105 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
25 HCoV-229E 1,51 X 106 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie
26 Nukleoproteín 'udského koronavírusu 

SARS
25ng/ml Krí$ová reakcia

27 Nukleoproteín MERS-CoV 0,25mg/ml Bez krí$ovej reakcie
28 /udsk" metapneumovírus (hMPV) 

16, typ A1
1,51 X 106 TCID50/ml Bez krí$ovej reakcie

1

Iné 
mikroorganiz-
my

Staphylococcus saprophyticus 1,9 X 107 CFU/ml Bez krí$ovej reakcie
2 Neisseria sp. (Neisseria lactamica) 1,7 X 108 CFU/ml Bez krí$ovej reakcie
3 Staphylococcus haemolyticus 3,5 X 109 CFU/ml Bez krí$ovej reakcie
4 Streptococcus salivarius 1,96 X 107 CFU/ml Bez krí$ovej reakcie
5 Hemophilus parahaemolyticus 2,2 X 108 CFU/ml Bez krí$ovej reakcie
6 Proteus vulgaris 7,2 X 106 CFU/ml Bez krí$ovej reakcie
7 Moraxella catarrhalis 4,7 X 107 CFU/ml Bez krí$ovej reakcie
8 Klebsiella pneumoniae 5,0 X 106 CFU/ml Bez krí$ovej reakcie
9 Fusobacterium necrophorum 1,75 X 108 CFU/ml Bez krí$ovej reakcie
10 Mycobacterium tuberculosis 10mg/ml Bez krí$ovej reakcie
11 Koncentrovan! v!plach "udského nosa N/A Bez krí$ovej reakcie
12 Streptococcus pyogenes 3,6 X 107 CFU/ml Bez krí$ovej reakcie
13 Mycoplasma pneumoniae 4 X 108 CFU/ml Bez krí$ovej reakcie

* Dodávate' neposkytol koncentráciu. Bol otestovan" nezrieden" základn" roztok.

5. 5. Interferujúce látky
Nasledujúcich 42 potenciálne interferujúcich látok nemá $iaden vplyv na r"chlotest Panbio™ COVID-19 Ag 
(Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device). Kone!né testované koncentrácie sú uvedené v nasledujúcej tabu'ke.

%, Typy  vzoriek Interferujúce látky Kone!ná testovaná kon-
centrácia V$sledok

1

Endogénna 
látka

Mucín 0,5% Bez interferencie
2 Hemoglobín 100 mg/L Bez interferencie
3 Triglyceridy 1,5 mg/L Bez interferencie
4 Bilirubín 40 mg/dL Bez interferencie
5 Reumatoidn" faktor 200 IU/ml Bez interferencie
6 Protijadrová protilátka >1:40 Bez interferencie
7 Pregnán 10 násobné zriedenie Bez interferencie
8

Exogénna 
látka

Guajakolglyceroléter 1 +g/ml Bez interferencie
9 Albuterol 0,005 mg/dL Bez interferencie
10 Efedrín 0,1 mg/ml Bez interferencie
11 Chlórfeniramín 0,08 mg/dL Bez interferencie
12 Difenhydramín 0,08 mg/dL Bez interferencie
13 Ribavirín 26,7 +g /ml Bez interferencie
14 Oseltamivír 0,04 mg/dL Bez interferencie
15 Zanamivír 17,3 +g /ml Bez interferencie
16 Fenylefrín hydrochlorid 15% v/v Bez interferencie
17 Oxymetazolín hydrochlorid 15% v/v Bez interferencie
18 Amoxicilín 5,4 mg/dL Bez interferencie
19 Kyselina acetylsalicylová 3 mg/dL Bez interferencie
20 Ibuprofen 21,9 mg/dL Bez interferencie
21 Chlórotiazid 2,7 mg/dL Bez interferencie
22 Indapamid 140 ng/ml Bez interferencie
23 Glimepirid (sulfonylmo!ovina) 0,164 mg/dL Bez interferencie
24 Akarbóza 0,03 mg/dL Bez interferencie
25 Ivermectín 4,4 mg/L Bez interferencie
26 Lopinavír 16,4 +g/L Bez interferencie
27 Ritonavír 16,4 +g/L Bez interferencie
28 Chlorochínfosfát 0,99 mg/L Bez interferencie
29 Chlorid sodn" s konzerva!n"mi 

látkami 4,44 mg/ml Bez interferencie
30 Beklometazón 4,79 ng/ml Bez interferencie
31 Dexametazón 0,6 µg/ml Bez interferencie
32 Flunizolid 0,61 µg/ml Bez interferencie
33 Triamcinolón 1,18 ng/ml Bez interferencie
34 Budezonid 2,76 ng/ml Bez interferencie
35 Mometazón 1,28 ng/ml Bez interferencie
36 Flutikazón 2,31 ng/ml Bez interferencie
37 Síra 9,23 µg/ml Bez interferencie
38 Benzokaín 0,13 mg/ml Bez interferencie
39 Mentol 0,15 mg/ml Bez interferencie
40 Mupirocín 10 µg/ml Bez interferencie
41 Tobramycín 24,03 µg/ml Bez interferencie
42 Biotín 1,2 ug/ml Bez interferencie
43 HAMA 63,0 ng/ml Bez interferencie 

6. Opakovate&nos# a reprodukovate&nos#
Opakovate'nos# a reprodukovate'nos# r"chlotestu Panbio™ COVID-19 Ag (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid 
Test Device) bola zis#ovaná s pou$itím intern"ch referen!n"ch panelov obsahujúcich negatívne vzorky a cel" rad 
pozitívnych vzoriek. Neboli pozorované $iadne rozdiely v rámci testovacej série, medzi jednotliv"mi testovacími 
sériami, medzi jednotliv"mi (ar$ami, medzi jednotliv"mi pracoviskami ani medzi jednotliv"mi d&ami
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Otvorte obal a skontrolujte, !i sú v 'om tieto polo"ky:
1. Testovacia podlo$ka s vysu(ovadlom v samostatnom fóliovom 

vrecú(ku
2. Tlmiv" roztok 
3. Extrak!ná skúmavka
4. Uzáver extrak!nej skúmavky
5. Pozitívna kontrolná vzorka
6. Negatívna kontrolná vzorka
7. Sterilné v"terové tampóny na odber vzoriek z nosa 
8. Stojan na skúmavky
9. Stru!n" referen!n" návod  
10. Návod na pou$itie

Pred pou$itím testovacej súpravy na r"chlotest Panbio™ COVID-19 
Ag (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device) sa dôkladne 
oboznámte a t"mito pokynmi.

Skontrolujte dátum exspirácie na obale testovacej súpravy. Ak dátum 
exspirácie uplynul, pou$ite inú súpravu.

Pred testovaním umiestnite v(etky sú!asti testovacej súpravy na 30 
minút do priestoru s teplotou miestnosti (15 – 30 °C).
Poznámka: Zdravotnícki pracovníci musia dodr$iava# osobné 
bezpe!nostné pokyny vrátane pou$ívania osobn"ch ochrann"ch 
prostriedkov.

Dr$te f'a(ti!ku s tlmiv"m roztokom vo 
zvislej polohe a napl&te extrak!nú skúmavku 
tlmiv"m roztokom a$ po vyzna!enú !iaru 
(300 µl).

 Pozor: Nadmerné, alebo nedostato!né 
mno$stvo tlmivého roztoku mô$e by# zdrojom 
nesprávneho v"sledku.

Tampón v mieste zlomu odlomte a nasa)te 
na extrak!nú skúmavku uzáver.

Extrak!nú skúmavku vlo$te do stojana na 
skúmavky.

Tampón so vzorku vlo$te do extrak!nej 
skúmavky. Otá!ajte (pi!kou tampónu v 
tlmivom roztoku a najmenej pä# razy ju 
pritla!te proti stene extrak!nej skúmavky. 
Následne stla!ením skúmavky vytla!te z 
tampónu !o najviac kvapaliny.

Hlavu pacienta naklo&te dozadu pribli$ne o 70 stup&ov. Jemn"m krú$iv"m 
pohybom vsu&te v"terov" tampón do nosovej dierky do h*bky pribli$ne 2 cm 
(a$ pokia' nezacítite pri nosovej mu(li odpor). Pooto!te v"terov"m tampónom 
pä# razy proti vnútornej stene nosovej dierky. T"m ist"m v"terov"m 
tampónom tento postup zopakujte aj v druhej nosovej dierke. Napokon 
v"terov" tampón pomaly vytiahnite z dierky.

 Pozor: Ak sa v"terov" tampón po!as postupu zlomí, zopakujte ho nov"m 
tampónom

Otvorte fóliové vrecú(ko a skontrolujte tieto polo"ky:
1. Od!ítacie okienko
2. Jamku na vzorku
Následne podlo$ku ozna!te identifika!n"mi údajmi pacienta

PRÍPRAVA

POSTUP TESTOVANIA

 : 5 kvapiek vyextrahovanej vzorky

1 2
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6 Otvorte uzáver kvapkadla v spodnej !asti 
extrak!nej skúmavky.

Spustite !asova!. V"sledok od!ítajte po 15 
minútach. Po uplynutí 20 a viac minút u$ 
v"sledky neod!ítavajte.

Pou$itú testovaciu podlo$ku zlikvidujte 
v súlade s vnútro(tátnymi predpismi 
a postupom upravujúcim likvidáciu 
nebezpe!ného biologického odpadu.

Kvapkadlo uzavrite a extrak!nú skúmavku s 
pou$it"m v"terov"m tampónom zlikvidujte v 
súlade s vnútro(tátnymi predpismi a postupom 
upravujúcim likvidáciu nebezpe!ného 
biologického odpadu.

7 Nakvapkajte 5 kvapiek vyextrahovanej vzorky zvisle do jamky na vzorku 
(S) na testovacej podlo$ke. S testovacou podlo$kou u$ nemanipulujte a ani 
s &ou neh"bte a$ k"m sa test nedokon!í a nie je pripraven" na od!ítanie 
v"sledku.

 Pozor: Bublinky v extrak!nej 
skúmavke mô$u vies# k nepresn"m 
v"sledkom. Nemo$nos# vytvorenia 
dostato!n"ch kvapiek mô$e by# spôsobená 
zapchat"m kvapkadlom. Zapchatie 
uvo'níte jemn"m potriasaním skúmavkou 
a$ k"m sa neza!nú vo'ne tvori# kvapky. 5 x

15)20
MIN

VYHODNOTENIE TESTU

Prítomnos# iba testovacieho pásika (T) aj kontrolného 
pásika (C)  vo v"sledkovom okienku poukazuje na 
pozitívny v"sledok bez oh'adu na poradie, v akom sa 
pásiky ukázali.

 Pozor: Prítomnos# testovacieho pásika (T) 
poukazuje na pozitívny v"sledok aj ke) je tento slabo 
zrete'n".

Neplatn" v"sledok: Ak po vykonaní testu nie je 
vo v"sledkovom okienku vidite'n" kontroln" pásik 
(C), v"sledok sa pova$uje za neplatn". Je mo$né, 
$e nedodr$ali pokyny na správne vykonanie testu. 
Odporú!ame, aby si personál pred opakovan"m 
testovaním danej vzorky e(te raz pozorne pre!ítal 
návod na pou$itie.

POZITÍVNY V*SLEDOK

NEPLATN* V*SLEDOK

Prítomnos# iba kontrolného pásika (C) a 
neprítomnos# testovacieho pásika (T) vo v"sledkovom 
okienku poukazuje na negatívny v"sledok.

NEGATÍVNY V*SLEDOK

SLOVNÍ%EK SYMBOLOV

Sterilizované 
$iarením

Sterilizované 
etylénoxidom

Pozitívna kontrola

Negatívna kontrola

Teplotné obmedzenie

Len na ú!ely 
diagnostiky in vitro

Nepou$íva# 
opakovane

Dátum 
exspirácie

Obsah posta!uje na 
X testov

Dátum v"robyKatalógové 
!íslo

0íslo 
(ar$e V"robca

Pozri návod na 
pou$itie

Uchovávajte na 
suchom mieste

Biologické 
riziká

Chráni# pred 
slne!n"m svetlom

Nepou$ívajte, 
ak je obal 
po(koden"

Sterilizované 
etylénoxidom

Pozor

Zna!ka CE


