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1. PRZEZNACZENIE  

Szybki  test  kasetkowy  na  obecność  antygenu  SARS-CoV-2  jest  szybkim  chromatograficznym  testem

immunologicznym  do  jakościowego  wykrywania  antygenu  SARS-CoV-2  w  ślinie  i/lub  wymazie  z  jamy  nosowo-

gardłowej. Identyfikacja oparta jest na przeciwciałach monoklonalnych specyficznych dla białka nukleokapsydu (N)

wirusa SARS-CoV-2. Ma ona na celu pomoc w szybkiej diagnostyce zakażeń wirusem COVID-19. 

1.1. Skróty

SARS-CoV-2: nowy koronawirus

COVID-19: nowe koronawirusowe zapalenie płuc 

1.2. Streszczenie

Nowy  koronawirus  należy  do  koronawirusów  z  rodzaju  β.  Posiada  otoczkę,  a  jego  cząstki  są  okrągłe  lub

eliptyczne. Często są one polimorficzne i mają średnicę 60-140 nm. Jego cechy genetyczne znacznie różnią się od

SARS-CoV i MERS-CoV. Obecne badania wykazują, że homologia z wirusem koronowym nietoperza podobnym do

SARS (bat-SL-CoVZC45) wynosi ponad 85%. W przypadku izolacji i  hodowli in vitro, nowy koronawirus może być

wykryty w ludzkich komórkach nabłonka oddechowego w ciągu około 96 godzin, podczas gdy oddzielenie i hodowla

w liniach komórkowych VeroE6 i Huh-7 zajmuje około 6 dni.

Nowa metoda wykrywania antygenu koronawirusa (SARS-COV-2) może skutecznie zmniejszyć liczbę wyników

fałszywie ujemnych RT-PCR i fałszywie dodatnich metod wykrywania przeciwciał. Diagnoza jest szybka, dokładna i

wymaga niewielkiej ilości sprzętu i personelu, nadaje się do szybkiego badania podejrzanych przypadków nowego

zakażenia  koronawirusem  na  dużą  skalę.  Szybkie  badanie  podejrzanych  przypadków  jest  skuteczne  podczas

epidemii, a także może być stosowane jako test uzupełniający do badania kwasu nukleinowego w celu uniknięcia

ryzyka nowej transmisji spowodowanej przez wypisanie pacjentów fałszywie ujemnych.

2. SPOSÓB DZIAŁANIA  

Szybki  test  kasetkowy  na  antygen  SARS-CoV-2  (ze  śliny  i/lub  wymazu  z  jamy  nosowo-gardłowej)  jest

jakościowym testem immunologicznym o przepływie bocznym do wykrywania białka N wirusa SARS-CoV-2 w ślinie i

w wymazie z jamy nosowo-gardłowej. W tym teście, przeciwciało specyficzne dla białka N wirusa SARS-CoV-2 jest

oddzielnie  powlekane  na  obszarach  linii  testowej  kasety  testowej.  Podczas  badania,  wyekstrahowana  próbka

reaguje z przeciwciałem przeciwko białku N SARS-CoV-2, które jest pokryte na cząsteczkach. Mieszanina migruje w

górę membrany, reagując z przeciwciałem przeciwko białku N SARS-CoV-2 na membranie i generując jedną kolorową

linię w regionach testowych. Obecność tej kolorowej linii w regionach testowych wskazuje na wynik pozytywny. Aby

służyć  jako  kontrola  proceduralna,  kolorowa  linia  pojawi  się  zawsze  w  regionie  kontrolnym,  jeśli  test  został

przeprowadzony prawidłowo.

3. ODCZYNNIKI  

Kaseta testowa zawiera cząsteczki białka nukleokapsydowego anty-SARS-CoV-2 oraz białko nukleokapsydowe

anty-SARS-CoV-2 opłaszczone na membranie.
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4. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  

1. Wyłącznie do profesjonalnego użytku w diagnostyce in vitro. 

2. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji  użytkowania. Nie można zagwarantować wiarygodności  wyników

testów, jeśli występują jakiekolwiek odstępstwa od instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji użytkowania.

3. Test powinien pozostać w szczelnie zamkniętej saszetce do czasu, gdy będzie gotowy do użycia.

4. Wszystkie próbki należy traktować jako potencjalnie niebezpieczne i postępować z nimi w taki sam sposób

jak z czynnikami zakaźnymi.

5. Unikać stosowania zakrwawionych próbek. 

6. Przed  przystąpieniem  do  badań  należy  nosić  odzież  ochronną,  taką  jak  fartuch  ochronny,  rękawice

jednorazowe i ochronę oczu.

7. Zużyte testy, próbki i potencjalnie skażony materiał należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

8. Wilgotność i temperatura mogą negatywnie wpływać na wyniki. 

9. Nie należy przechowywać tego zestawu w stanie zamrożonym.

10. Nie należy używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

11. Nie używać produktu po upływie terminu ważności. 

12. Nie używać ponownie produktu.

13. Używać wyłącznie roztworu do ekstrakcji dostarczonego z zestawem.

14. Odczytaj i zinterpretuj wyniki po 10 minutach. Nie interpretuj wyników po 20 minutach.

15. Nie jeść, nie pić i nie palić w obszarze, w którym pracuje się z próbkami lub zestawami. 

5. PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ  

Przechowywać w stanie zapakowanym w temperaturze pokojowej lub w lodówce w temperaturze 2°C - 30°C

(36°F - 86°F). Test jest stabilny do daty ważności wydrukowanej na zapieczętowanej saszetce. Test musi pozostać w

szczelnie zamkniętej saszetce do momentu użycia. NIE ZAMRAŻAĆ. Nie używać po upływie daty ważności.
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6. POBIERANIE I PRZYGOTOWYWANIE PRÓBEK  

Szybki test kasetkowy na obecność antygenu SARS-CoV-2 może być wykonany z próbek śliny i/lub wymazu z

jamy  nosowo-gardłowej.  Jakość  uzyskanych  próbek  jest  niezwykle  istotna.  Wykrywanie  antygenu  SARS-COV-2

wymaga energicznej i dokładnej techniki pobierania próbek, która zapewni uzyskanie antygenu SARS-CoV-2, a nie

tylko płynów ustrojowych.

Aby pobrać próbkę śliny:

Użyj probówki do pobrania śliny. Otwórz nakrętkę rurki do pobierania śliny. Załóż kolektor śliny, umieść rurkę z

kolektorem śliny blisko ust i pozwól ślinie spłynąć do rurki. Objętość śliny powinna mieścić się pomiędzy dwoma

znakami  skali  (ok.  150-300  μl).  Jeśli  objętość  śliny  jest  zbyt  duża,  usuń jej  nadmiar  za  pomocą wkraplacza,  aż

końcowy roztwór znajdzie się pomiędzy dwoma kreskami na skali (ok. 150-300 μl).

Do pobrania wymazu z jamy nosowo-gardłowej:

Wprowadzić gazik przez nozdrze równolegle do podniebienia (nie do góry) do momentu napotkania oporu lub

do momentu,  gdy odległość  będzie  równa odległości  od  ucha do nozdrza  pacjenta,  co  wskazuje  na  kontakt  z

nosogardłem. Wymazówka powinna sięgać na głębokość równą odległości  od nozdrzy do zewnętrznego otworu

ucha.  Delikatnie potrzyj  i  zroluj  gazik.  Pozostaw wacik  na miejscu przez kilka  sekund,  aby wchłonął  wydzielinę.

Powoli wyjmij wacik, obracając go. Próbki mogą być pobrane z obu stron przy użyciu tego samego wacika, ale nie

jest  konieczne  pobieranie  próbek  z  obu  stron,  jeśli  wacik  jest  nasycony  płynem  z  pierwszego  pobrania.  Jeśli

odchylona przegroda nosowa lub zatkanie utrudnia pobranie próbki z jednego nozdrza, użyj tego samego wacika do

pobrania próbki z drugiego nozdrza.

Proszę użyć jak najszybciej po pobraniu próbek.
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7. MATERIAŁY  

7.1. Zawartość

COV-062-S

Numer pozycji Treść Ilość

1 Instrukcja użytkowania 1 szt.

2 Indywidualnie pakowane kasety testowe 25 kaset

3 Rurki zbiorcze 25 rurek

4 Bufory ekstrakcyjne (NaCl + Kazeina Sodowa + Tris + Proclin 300) 25 rurek

5 Zbieracze śliny 25 sztuk

6 Sterylne waciki 25 sztuk

7 Kroplomierze 25 sztuk

8 Stacja robocza 1 szt.

7.2. Materiały wymagane, ale nie zapewnione

Minutnik

Rękawice
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8. SPOSÓB UŻYCIA  

Przed rozpoczęciem badań należy pozostawić kasetkę z próbką, próbkę oraz bufor ekstrakcyjny do wyrównania

temperatur w temperaturze pokojowej 15°C - 30°C (59°F -86°F).

Dla próbki wymazu z jamy nosowo-gardłowej:

1. Wyjmij kasetkę testową ze szczelnie zamkniętej torebki  foliowej i zużyj ją w ciągu jednej godziny.

Najlepsze  wyniki  zostaną  uzyskane,  jeśli  test  zostanie  przeprowadzony  natychmiast  po  otwarciu

foliowej saszetki.

2. Umieść probówkę do pobierania próbek w stacji roboczej. Otwórz nakrętkę probówki do pobierania

próbek.  Trzymaj  butelkę  z  odczynnikiem ekstrakcyjnym  pionowo do góry  dnem. Ściśnij  butelkę  i

pozwól, aby roztwór swobodnie opadł do probówki ekstrakcyjnej, nie dotykając jej krawędzi. Dodaj

cały bufor ekstrakcyjny (ok. 300μL) do probówki zbiorczej.

3. Umieść próbkę wymazu w probówce do pobierania próbek.  Obracaj  wymazówkę przez  około  10

sekund,  dociskając  jej  główkę  do  wnętrza  probówki,  aby  uwolnić  antygen  znajdujący  się  w

wymazówce.

4. Wyjmij  wymazówkę, ściskając główkę wymazówki do wnętrza buforu ekstrakcyjnego w trakcie jej

wyjmowania, aby uzyskać jak najwięcej  płynu z wymazówki. Wyrzuć wacik zgodnie z protokołem

usuwania odpadów biologicznych.

5. Zakręć nakrętkę na probówce do pobierania próbek. 

6. Umieść kasetkę testową na czystej i równej powierzchni. Dodaj 3 pełne krople (ok. 80µL) roztworu do

studzienki z próbką, a następnie włącz minutnik. Unikaj zatrzymywania pęcherzyków powietrza w

komorze próbki (S). Odczytaj wynik po 10 minutach. Nie interpretuj wyniku po 20 minutach.

5



Dla próbek ze śliny:

1. Wyjmij kasetkę testową ze szczelnie zamkniętej torebki  foliowej i zużyj ją w ciągu jednej godziny.

Najlepsze  wyniki  zostaną  uzyskane,  jeśli  test  zostanie  przeprowadzony  natychmiast  po  otwarciu

foliowej saszetki.

2. Otwórz nakrętkę rurki do pobierania śliny. Załóż kolektor śliny, umieść probówkę z kolektorem śliny

blisko ust i pozwól ślinie spłynąć do probówki. Objętość śliny powinna mieścić się pomiędzy dwoma

znakami skali (ok. 150-300 μl).

3. Umieść probówkę z kolektorem śliny (zawierającą próbkę śliny) na stanowisku pracy. Trzymaj butelkę

z  odczynnikiem  ekstrakcyjnym  pionowo  do  góry  dnem.  Ściśnij  butelkę  i  pozwól,  aby  roztwór

swobodnie opadł do probówki ekstrakcyjnej, nie dotykając jej krawędzi. Dodaj cały bufor ekstrakcyjny

(ok. 300μL) do probówki do pobierania próbek.

4. Wyrzuć  kolektor  śliny,  dokręć  korek  na  probówce  do  pobierania  próbek.  Potrząśnij  energicznie

probówką do pobierania próbek co najmniej trzy razy, aby wymieszać ślinę z buforem ekstrakcyjnym,

następnie ściśnij dno probówki, aby upewnić się, że ślina została dokładnie wymieszana.

5. Umieść kasetkę testową na czystej i równej powierzchni. Dodaj 3 pełne krople (ok. 80µL) roztworu do

komory próbki  (S),  a  następnie  włącz  minutnik.  Unikaj  zatrzymywania  pęcherzyków powietrza  w

komorze próbki (S). Odczytaj wynik po 10 minutach. Nie interpretuj wyniku po 20 minutach.
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9. INTERPRETACJA WYNIKÓW  

9.1 WYNIK NEGATYWNY:
W obszarze linii kontrolnej (C) pojawia się jedna 
kolorowa linia. Żadna linia nie pojawia się w 
obszarze linii testowej (T). Wynik negatywny 
oznacza, że antygen SARS-CoV-2 nie jest obecny w 
próbce lub jest obecny na poziomie niższym niż 
wykrywalny przez test.

9.2 WYNIK POZYTYWNY:* 
Pojawiają się dwie linie. Jedna kolorowa linia 
powinna znajdować się w obszarze linii kontrolnej 
(C), a druga widoczna kolorowa linia powinna 
znajdować się w obszarze linii testowej (T). Wynik 
pozytywny oznacza, że antygen SARS-CoV-2 został 
wykryty w próbce.
*UWAGA: Intensywność koloru w obszarze linii 
testowej (T) będzie się różnić w zależności od 
stężenia antygenu SARS-CoV-2 obecnego w próbce. 
Dlatego każdy odcień koloru w obszarze linii 
testowej (T) powinien być uważany za pozytywny.

9.3 WYNIK NIEWAŻNY:
Control line fails to appear. Insufficient specimen 
volume or incorrect procedural techniques are the 
most likely reasons for control line failure. Review 
the procedure and repeat the test with a new test. If
the problem persists, discontinue using the test kit 
immediately and contact the manufacturer or  your 
supplier.

10. KONTROLA JAKOŚCI  

Do testu włączona jest kontrola proceduralna. Kolorowa linia pojawiająca się w obszarze linii kontrolnej (C) jest

uważana za wewnętrzną kontrolę proceduralną. Potwierdza ona odpowiednie odprowadzanie wilgoci z membrany. 

Standardy kontrolne nie są  dostarczane z tym zestawem; jednakże zaleca się,  aby pozytywne i  negatywne

kontrole  były  testowane  jako  dobra  praktyka  laboratoryjna  w  celu  potwierdzenia  procedury  testowej  i

zweryfikowania prawidłowego wykonania testu.

7



11. OGRANICZENIA  

1. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego użytku w diagnostyce in vitro. 

2. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do testowania próbek śliny ludzkiej i/lub wymazu z jamy nosowo-

gardłowej.

3. Ani wartość ilościowa, ani tempo wzrostu stężenia wirusa SAR-CoV-2 nie mogą być określone przez ten test

jakościowy. 

4. Dokładność  testu  zależy  od  jakości  próbki  wymazu.  Fałszywie  ujemne  wyniki  mogą  być  rezultatem

niewłaściwego pobrania lub przechowywania próbki. 

5. Szybki test kasetkowy na obecność antygenu SARS-CoV-2 (ze śliny i/lub wymazu z jamy nosowo-gardłowej )

wskaże obecność SARS-CoV-2 w próbce zarówno żywych, jak i nieżywotnych szczepów koronawirusa SARS-

CoV-2.

6. Podobnie jak w przypadku wszystkich badań diagnostycznych, wszystkie wyniki muszą być interpretowane

łącznie z innymi informacjami klinicznymi dostępnymi dla lekarza.

7. Negatywny wynik uzyskany z tego zestawu powinien być potwierdzony przez PCR. Wynik negatywny może

zostać  uzyskany,  jeżeli  stężenie  wirusa  SARS-CoV-2  obecnego w wymazie  jest  niewystarczające lub  jest

poniżej poziomu wykrywalności testu.

8. Nadmiar krwi lub śluzu  na ślinie i/lub próbce wymazu może zakłócić  wynik testu  i  może dać fałszywie

pozytywny rezultat.

9. Pozytywny wynik na obecność SARS-CoV-2 nie  wyklucza  współistniejącego zakażenia  innym patogenem,

dlatego należy rozważyć możliwość zakażenia bakteryjnego.

10. Negatywne wyniki nie wykluczają zakażenia SARS-CoV-2, szczególnie u osób, które miały kontakt z wirusem.

Należy rozważyć przeprowadzenie dalszych badań z użyciem diagnostyki molekularnej w celu wykluczenia

zakażenia u tych osób.

11. Wyniki dodatnie mogą być spowodowane obecną infekcją szczepami koronawirusa innymi niż SARS-CoV-2,

takimi jak koronawirus HKU1, NL63, OC43 lub 229E.

12. Wyniki badania antygenów nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do zdiagnozowania lub

wykluczenia zakażenia SARS-CoV-2 lub do informowania o stanie zakażenia.

13. Odczynnik do ekstrakcji  ma zdolność  zabijania  wirusa,  ale  nie  jest  w stanie  inaktywować  100% wirusa.

Sposób inaktywacji  wirusa  można określić  na  podstawie  metody  zalecanej  przez  WHO/CDC,  można też

postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.
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12. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA  

12.1. Czułość, specyfikacja  i dokładność

Szybki  test kasetkowy na obecność antygenu SARS-CoV-2 (ze śliny i/lub wymazu z jamy nosowo-gardłowej)

został oceniony przy użyciu próbek śliny i wymazu z jamy nosowo-gardłowej uzyskanych od pacjentów. RT-PCR jest

stosowany  jako  metoda  referencyjna  dla  szybkiego  testu  kasetkowego  na  antygen  SARS-CoV-2  (ze  śliny  i/lub

wymazu z jamy nosowo-gardłowej). Próbki uznawano za pozytywne, jeśli PCR wskazywał wynik pozytywny.

Próbka wymazu z jamy nosowo-gardłowej

Metoda RT-PCR
Wyniki ogółem

Szybki test kasetkowy z 
antygenem Salocor SARS-CoV-2

Wyniki Pozytywne Negatywny

Pozytywne 134 0 134

Negatywny 7 162 169

Wyniki ogółem 141 162 303

Czułość względna: 95.0% (95% CI: 90.0% – 98.0%)

Swoistość względna: >99,9% (95% CI: 98.2 – 100.0%)

Dokładność względna: 97.7% (95% CI: 95.2% – 99.9%)

Próbka śliny

Metoda RT-PCR
Wyniki ogółem

Szybki test kasetkowy z 
antygenem Salocor SARS-CoV-2

Wyniki Pozytywne Negatywny

Pozytywne 108 0 108

Negatywny 12 162 174

Wyniki ogółem 120 162 282

Czułość względna: 90.0% (95% CI 83.2% – 94.7%)

Swoistość względna: >99.9% (95%CI: 98.2%-100.0%)

Dokładność względna: 95.7% (95% CI: 92.7% – 97.8%)

Ślina / wymaz z jamy nosowo-gardłowej

Metoda RT-PCR
Wyniki ogółem

Szybki test kasetkowy z 
antygenem Salocor SARS-CoV-2

Wyniki Pozytywne Negatywny

Pozytywne 242 0 242

Negatywny 19 324 343

Wyniki ogółem 260 324 585

Czułość względna: 93.1% (95% CI 89.3% – 95.9%)

Swoistość względna: >99.9% (95%CI: 99.1%-100.0%)

Dokładność względna: 96.8% (95%CI: 95.0%-98.0%)
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12.2. Granica wykrywalności

Wartość  LOD dla  szybkiego  testu  kasetkowego   antygenowego  Salocor  SARS-CoV-2  (ślina  /  wymaz  z  jamy

nosowo-gardłowej)  została  ustalona  przy  użyciu  seryjnych  rozcieńczeń  inaktywowanej  próbki  wirusa.  Materiał

(ZeptoMetrix,  0810587CFHI) był  dostarczany w stężeniu 1.15 x 107TCID50/mL .  Szacunkowa wartość LOD wynosi

1000 TCID50/mL.

SARS-CoV-2 testowany (TCID50/mL) Wynik badania

1.0×105TCID50/mL 15/15 Pozytywne

3.0×103TCID50/mL 15/15 Pozytywne

2.0×103TCID50/mL 15/15 Pozytywne

1.5×103 TCID50/mL 15/15 Pozytywne

1.0×103 TCID50/mL 15/15 Pozytywne

7.5x102 TCID50/mL 15/15 Negatywny

12.3. Substancje zakłócające

Następujące potencjalnie zakłócające substancje zostały dodane do próbek negatywnych SARS-CoV-2 i próbek

pozytywnych z kolcami. Żadna z substancji nie wykazała zakłócenia testu.

Ambroksolu chlorowodorek tabletki (7,5 mg/ml) 
Środek przeciwbakteryjny do nosa (maść

Mupirocin)

Furoinian mometazonu aerozol do nosa (0,05% g/
g)

Oxymetazoline Hydrochloride Spray

Ziołowy syrop na kaszel Beclomethasone Dipropionate Nasal Aerosol

Dekstrometorfan Hydrobromidum roztwór
doustny (1,5 mg/ml)

Acetonid triamcynolonu aerozol do nosa

MucosolvanAmbroxol Hydrochloride roztwór
doustny

Azelastine Hydrochloride Nasal Spray

Roztwór do oczyszczania nosa, NaCl (5g/L) Propionian flutikazonu aerozol do nosa

Hyland's 4 Kids Cold Cough Liquid Bezpieczna
naturalna ulga

Fizjologiczna woda morska w sprayu do nosa

Durham's Canker-Rid Tobramycyna Krople do oczu

Listerine płyn do płukania jamy ustnej Krew pełna (4%)

Płyn do płukania ust Scope Mucyna (0,05%)

Bilirubina (10mg/ml) Trigliceryd (5mg/ml)

Hemoglobina (5mg/ml) HAMA
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12.4. Reaktywność krzyżowa

Następujące potencjalnie reagujące krzyżowo substancje zostały dodane do próbek negatywnych SARS-CoV-2 i

próbek pozytywnych z kolcami. Organizmy lub wirusy nie wchodzą w reakcje krzyżowe.

Wykaz 1

Potencjalna reaktywność krzyżowa Koncentracja

Wyniki

Negatywny

Wzór

Spikowane z
próbką dodatnią

Wirus parainfluenzy typu 4a 1.6×103 TCID50/ml Negatywny Pozytywne

Ludzki wirus Coxsackievirus 2.8×105 TCID50/ml Negatywny Pozytywne

Wirus świnki 2.8×106 TCID50/ml Negatywny Pozytywne

Rhinovirus 20 x 109 organizmów/ml Negatywny Pozytywne

Haemophilusparainfluenzae 6×106 bakterii/ml Negatywny Pozytywne

Staphylococcus aureus 6×106 bakterii/ml Negatywny Pozytywne

Neisseria meningitides 105 organizmów/ml Negatywny Pozytywne

Streptococcus sp. Grupa A 108 organizmów/ml Negatywny Pozytywne

Streptococcus sp. Grupa B 6×106 bakterii/ml Negatywny Pozytywne

Streptococcus sp. Grupa C 6×106 bakterii/ml Negatywny Pozytywne

Wirus grypy A H3N2 CEID50 10≧ 2 per 0.2 ml Negatywny Pozytywne

Wykaz 2

Potencjalna reaktywność krzyżowa Koncentracja

Wyniki

Negatywny

Wzór

Spikowane z
próbką dodatnią

Adenowirus (np. C1 Ad. 71)-Typ 7A 2.01 x104 U/ml Negatywny Pozytywne

Enterowirusy (np. EV68) 7.16 x104 TCID50/ml Negatywny Pozytywne

Ludzki metapneumowirus (hMPV) 5.43 x105 TCID50/ml Negatywny Pozytywne

Grypa A H1N1 (New Cal/20/99) 1.64 x106 U/ml Negatywny Pozytywne

Grypa B (Floryda/02/06) 2.01 x104 U/ml Negatywny Pozytywne

Wirus parainfluenzy 1 1.30×108 TCID50/ml Negatywny Pozytywne

Wirus parainfluenzy 2 1.64×106 U/ml Negatywny Pozytywne

Wirus parainfluenzy 3 9.44×105 U/ml Negatywny Pozytywne

Wirus parainfluenzy 4 4.03 x106 U/ml Negatywny Pozytywne

Respiratory syncytial virus - typ A 5.43 x105 U/ml Negatywny Pozytywne

Rhinovirus (Typ 1A) 5.07 x104 U/ml Negatywny Pozytywne

Bordetella pertussis 1.61 x109 CFU/ml Negatywny Pozytywne

Candida albicans 8.96 x107 CFU/ml Negatywny Pozytywne

Haemophilus influenzae 7.76 x107 CFU/ml Negatywny Pozytywne

Legionella pneumophila 2.69 x109 CFU/ml Negatywny Pozytywne

Mycobacterium tuberculosis 9.80 x106 CFU/ml Negatywny Pozytywne

Mycoplasma pneumoniae 4.51 x107 CCU/ml Negatywny Pozytywne

Pneumocystis jirovecii (PJP)-S.

 cerevisiae Rekombinant
4.93 x107 CFU/ml Negatywny Pozytywne
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Potencjalna reaktywność krzyżowa Koncentracja

Wyniki

Negatywny

Wzór

Spikowane z
próbką dodatnią

Pseudomonas aeruginosa 1.21 x109 CFU/ml Negatywny Pozytywne

Staphylococcus epidermis 1.73 x109 CFU/ml Negatywny Pozytywne

Streptococcus pneumoniae 3.23 x108 CFU/ml Negatywny Pozytywne

Streptococcus pyogenes 2.34 x108 CFU/ml Negatywny Pozytywne

Streptococcus salivarius 1.17 x108 CFU/ml Negatywny Pozytywne

Ludzki koronawirus 229E 5.96 x104 TCID50/ml Negatywny Pozytywne

Ludzki koronawirus OC43 1.50 x105 TCID50/ml Negatywny Pozytywne

Ludzki koronawirus NL63 2.43 x104 TCID50/ml Negatywny Pozytywne

MERS-koronawirus 4.51 x105 TCID50/ml Negatywny Pozytywne

Wykaz 3

Potencjalna reaktywność krzyżowa Koncentracja

Wyniki

Negatywny

Wzór

Spikowane z
próbką dodatnią

Escherichia coli 2.0×107 organizmów/ml Negatywny Pozytywne

Rekombinowany wirus zapalenia
wątroby typu C

1mg/ml Negatywny Pozytywne

Rekombinowany wirus zapalenia
wątroby typu B

1 µg/ml Negatywny Pozytywne

Rekombinowany wirus cytomegalii 0.066mg/ml Negatywny Pozytywne

Rekombinowany wirus Epsteina-Barr 0.4mg/ml Negatywny Pozytywne

Rekombinowany Herpes Simplex
wirus-2 (HSV-2)

0.11mg/ml Negatywny Pozytywne

Rekombinowany ludzki wirus
niedoboru odporności-1 (HIV-1)

0.407mg/ml Negatywny Pozytywne
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13. OBJAŚNIENIE UŻYTYCH SYMBOLI  

V Do stosowania w diagnostyce in vitro

h Numer katalogowy

g Kod partii

M Producent 

N Data produkcji

H Data ważności

L Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone

i Zapoznaj się z instrukcją użytkowania

2°C l30°C
Ograniczenie temperatury w zakresie 2°C - 30°C. 

Xn Zawartość wystarczająca dla n badań

D Nie używać ponownie

Y Uwaga

p Przechowywać w suchym miejscu

w Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

C Znak CE
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16. INFORMACJE OGÓLNE  
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