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1. URČENÉ POUŽITÍ 

Test protilátek proti SARS-CoV-2 S je jednorázový rychlý imunochromatografický test pro 
kvalitativní a semikvantitativní detekci v lidském séru, heparinové plazmě, EDTA plazmě, citrátové 
plazmě a plné krvi.  Test na protilátky proti SARS-CoV-2 S je určen k použití jako pomůcka při 
identifikaci osob s adaptivní imunitní odpovědí na SARS-CoV-2, což ukazuje na nedávnou nebo 
předchozí infekci. V současné době není známo, jak dlouho protilátky přetrvávají po infekci a zda 
přítomnost protilátek poskytuje ochrannou imunitu. Test na protilátky SARS-CoV-2 S by neměl být 
používán k diagnostice akutní infekce SARS-CoV-2.  

Výsledky jsou určeny k detekci protilátek proti SARS-CoV-2. Protilátky proti SARS-CoV-2 jsou v krvi 
obecně detekovatelné několik dní po počáteční infekci, ačkoli doba, po kterou jsou protilátky po 
infekci přítomny, není dobře charakterizována.  U jedinců může být virus detekovatelný ještě 
několik týdnů po sérokonverzi.  

Negativní výsledky nevylučují infekci SARS-CoV-2.  Při podezření na akutní infekci je nutné provést 
přímé testování na SARS-CoV-2.  

Falešně pozitivní výsledky testu na protilátky SARS-CoV-2 S se mohou vyskytnout v důsledku 
zkřížené reaktivity již existujících protilátek nebo jiných možných příčin.  Vzhledem k riziku falešně 
pozitivních výsledků je třeba zvážit potvrzení pozitivních výsledků pomocí druhého testu.   

Test protilátek proti SARS-CoV-2 S je určen pouze pro diagnostické použití in vitro. 

 

2. PRINCIP TESTU 

Test protilátek proti SARS-CoV-2 S je založen na imunochromatografické metodě. Protilátky proti 
SARS-CoV-2 ve vzorku tvoří komplex s rekombinantním antigenem specifickým pro SARS-CoV-2 S-
RBD označeným fluorescenčními částicemi.  Tento komplex migruje podél membrány a dosáhne 
testovací oblasti (linie T), na kterou je aplikován antigen proti SARS-CoV-2 S protilátce.  Nevázané 
fluorescenční částice migrují podél membrány do kontrolní oblasti (linie C) a jsou vázány 
protilátkou proti kontrolní oblasti.  Intenzitu fluorescenčního signálu lze detekovat a analyzovat 
pomocí BOH-180 Fluorescent Immunoassay. Analyzátor převádí fluorescenční signály na 
odpovídající koncentrace. 
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3. KOMPONENTY SADY 

 

# Položka Popis 

1 Návod k použití 1 kus 

2 Testovací kazeta 25 kazet 

3 Pufr 25 lahviček (po 2ml pufru) 
 4 Kapátko 25 Kapátek s linkou 
 5 Bezpečnostní lanceta 25 kusů 

6 Alkoholový polštářek 26 kusů 

 
 

4. UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

4.1. Vzorky lidského séra, plazmy nebo plné krve je třeba považovat za potenciálně infekční.  
Operátoři by měli nosit ochranný oděv, masky, rukavice a přijmout další vhodná bezpečnostní 
opatření, aby se předešlo riziku infekce nebo aby se toto riziko snížilo.   

4.2. Tento test by měl být prováděn při teplotě 18 až 30 °C (64 až 86'F).  Pokud jsou skladovány v 
chladu, zajistěte, aby se sáček a pufr před provedením testu zahřály na provozní teplotu.   

4.3. Pečlivě dodržujte návod k použití.  Spolehlivost výsledků testu nelze zaručit, pokud dojde k 
odchylce od pokynů uvedených v tomto příbalovém letáku.   

4.4. Odborní pracovníci musí s potenciálně kontaminovanými materiály zacházet bezpečně v 
souladu s místními požadavky.   

4.5. V pracovním prostoru nekuřte, nepijte, nejezte a nepoužívejte kosmetické přípravky. Při práci 
se vzorky a činidly používejte osobní ochranné prostředky (OOP) a jednorázové rukavice.  Po 
skončení operací si umyjte ruce.   

4.6. Případné potřísnění vzorku otřete a omyjte vysoce účinnou dezinfekcí.  Zabraňte rozstřikování 
a tvorbě aerosolů.   

4.7. Pro každý vzorek používejte nové čisté jednorázové plastové kapátko nebo špičku pro 
dávkování vzorku, abyste zabránili křížové kontaminaci.   

4.8. Dekontaminujte a zlikvidujte všechny vzorky, reakční soupravy a potenciálně kontaminované 
materiály, jako by se jednalo o infekční odpad, v kontejneru na biologický odpad.   

4.9. Rozbalenou kazetu použijte co nejdříve, aby nedošlo k jejímu zvlhčení.  Kazeta je citlivá na 
vlhkost i na teplo.   

4.10. Nepoužívejte kazetu po uplynutí vyznačené doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu.  

4.11. Nepoužívejte kazetu, pokud je pouzdro poškozené nebo je porušená pečeť.   

4.12. Kazetu nelze použít opakovaně.   

 

5. PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A SKLADOVATELNOST 

Testovací kazeta se skladuje při teplotě 2 °C-30 °C a její trvanlivost je 18 měsíců.  Testovací kazeta 
uzavřená v sáčku z hliníkové fólie se musí použít do 1 hodiny po otevření.   
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6. POUŽITELNÉ NÁSTROJE 

BOH-180 Fluorescent Immunoassay Analyzer vyrobený společností Biohit Healthcare (Hefei) Co., 
Ltd. 

 

7. POŽADAVKY NA VZOREK 

7.1. Použitelné pro lidské sérum, heparin, EDTA plazmu, citrátovou plazmu a vzorky plné krve.  

7.2. Pro odběr vzorků plné krve se doporučuje použít bezpečnostní lancetu pro vpich do špičky 
prstu.  Po propíchnutí kůže použijte čistou gázu k setření první kapky krve, aby nedošlo k naředění 
vzorku intersticiální tekutinou.  S rukou pacienta směřující dolů pevně uchopte prst směrem k 
základně palcem položeným podél délky prstu pacienta.  Jemně masírujte prst po celé jeho délce 
směrem ke špičce, lehkým pohybem stlačte a uvolněte, aby se vytvořily velké kapky krve a podpořil 
se kontinuální tok krve.  Používáte-li kapilární zkumavku nebo pipetu, nechte vytvořit velkou 
kapku krve, umístěte zařízení do vodorovné polohy a lehce se kapky krve dotkněte (nedotýkejte se 
kůže); nechte kapku krve nasát do sběrné nádoby kapilárním působením (vyhněte se vzduchovým 
bublinám).   

7.3. U vzorků séra a heparinové plazmy, EDTA plazmy nebo citrátové plazmy by měly být vzorky 
testovány ihned po odběru. 4. Vzorky séra a heparinové plazmy, EDTA plazmy nebo citrátové 
plazmy mohou být skladovány po dobu 5 dnů při teplotě 2-8 °C. Pokud je nutné dlouhodobé 
skladování, měly by být skladovány při -20 °C (bylo potvrzeno, že vzorek může být skladován po 
dobu 3 měsíců při -20 °C).  Vzorky séra nebo plazmy lze podrobit maximálně 3 cyklům 
zmrazení/rozmrazení.   

7.4. Před testováním nechte vzorky dosáhnout pokojové teploty a dobře je promíchejte, Pokud 
jsou ve vzorku viditelné částice, měl by se před testem odstředit, aby se odstranila sraženina.   

7.5. Pokud je ve vzorku velké množství lipidů (koncentrace triglyceridů nad 37 mmol/l), hemolýza 
nebo zákal, nepoužívejte vzorek, aby nedošlo k ovlivnění interpretace výsledků.   

 

8. MATERIÁLY POŽADOVANÉ, ALE NEPOSKYTOVANÉ 

Pipeta a hroty 10-100 uL.   

Zkumavky.   

Zkumavky na odběr vzorků.   

Časovač.   

Kontrola kvality 

 

9. POSTUP TESTU 

Krok 1: Roztrhněte sáček z hliníkové fólie, vyjměte testovací kazetu a položte ji na vodorovnou 
plochu.   

Krok 2: V případě vzorku séra nebo plazmy napipetujte 10 μl do lahvičky s pufrem, která je předem 
naplněna 2 ml pufru; v případě krve z prstu odeberte vzorek plné krve z prstu po vyznačenou plnicí 
čáru a stlačením kapátka přeneste 1 kapku (20 μl) do lahvičky s pufrem.   

Krok 3: Vzorek důkladně promíchejte v pufru a poté naneste 2 kapky roztoku do jamky pro vzorek 
na straně u výsledkového okénka.   
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Krok 4: Po 15 minutách vložte testovací kazetu do kazetového otvoru přístroje BOH-180.  
Stiskněte tlačítko Test a BOH-180 automaticky spustí test a vygeneruje výsledky testu.   

 

10. INTERPRETACE VÝSLEDKU 

10.1. Analyzátor převádí fluorescenční signály na odpovídající koncentrace. Koncentrace vyšší nebo 
rovna 1,46 AU/ml znamená, že protilátka proti SARS-CoV-2 S je pozitivní, zatímco koncentrace nižší 
než 1,46 AU/ml znamená, že protilátka proti SARS-CoV-2 S je negativní.  Pokud chromatografie 
není úspěšná a analyzátor zobrazí "Result: Failure", znamená to, že test selhal a vzorek je třeba 
znovu otestovat s novou kazetou.   

10.2. Vzhledem ke složité struktuře bioaktivních látek ve vzorcích a rozdílné specifitě protilátek 
proti antigenům nelze při použití této soupravy zcela vyloučit možnost falešně pozitivních výsledků.  
Pokud výsledky testu neodpovídají klinickým indikacím, měly by být pro potvrzení použity jiné 
vhodné testovací metody. 
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11. OMEZENÍ POSTUPŮ 

11.1. Tento test lze použít pouze pro analýzu séra, heparinové plazmy, EDTA plazmy, citrátové 
plazmy a vzorků plné krve.   

11.2. Negativní výsledky nevylučují infekci SARS-CoV-2 a neměly by být používány jako jediný 
základ pro rozhodování o léčbě pacienta. citlivost testu na protilátky SARS-CoV-2 S v časném 
období po infekci není známa.  Falešně pozitivní výsledky na protilátky se mohou vyskytnout v 
důsledku zkřížené reaktivity již existujících protilátek nebo jiných možných příčin.   

11.3. Negativní výsledek se může objevit, pokud je množství protilátek proti viru SARS-CoV-2 
přítomných ve vzorku pod mezí detekce testu nebo pokud virus prodělal menší aminokyselinovou 
mutaci (mutace) v epitopu rozpoznávaném protilátkou použitou v testu.   

11.4. Pozitivní výsledek nemusí znamenat předchozí infekci SARS-CoV-2.  Při posuzování potřeby 
alternativního sérologického testu k potvrzení imunitní odpovědi zvažte další informace, včetně 
klinické anamnézy a místního výskytu onemocnění.   

11.5. Výsledky testů na protilátky by neměly být používány jako jediný základ pro diagnostiku nebo 
vyloučení infekce SARS-CoV-2 nebo pro informování o stavu infekce.   

11.6. Tento test se nemá používat ke screeningu darované krve.   

 

12. PERFORMANCE CHARACTERISTICS 

Limit prázdného pole  

Testujte pět vzorků séra ve 4 opakováních pro každý z nich, přičemž LOB je 0,67 AU/ml.   

Mez detekce  

Testujte vzorky 1-5 X LoB ve 4 opakováních a LoD je 1,46 AU / ml.   

Lineární rozsah  

V koncentračním rozsahu 1,46 AU/ml - 367,75 AU/ml není korelační koeficient (r) menší než 0,990.   

 



 

6 

Přesnost  

K vyhodnocení přesnosti soupravy se používá test zpětného získání.  Výtěžnost se pohybuje v 
rozmezí 85,0 % ~ 115,0 %.   

Přesnost  

CV studií variability v rámci testu, mezi testy, v rámci dne, mezi dny, u různých operátorů a různých 
laboratoří není vyšší než 15 %.   

Křížová reaktivita  

Křížová reaktivita byla hodnocena testováním možných zkříženě reagujících látek uvedených v 
následující tabulce.  Byly testovány potenciální zkříženě reagující látky.  Žádná z testovaných 
látek nenarušila výkonnost testu protilátek proti SARS-CoV-2 S tím, že by vytvářela falešně pozitivní 
výsledky. 
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Endogenní / exogenní rušení 

Roztok pro vzorky, vzorky séra, plazmy a plné krve s pozitivními protilátkami proti SARS-CoV-2 S a 
vzorky séra, plazmy a plné krve s negativními protilátkami proti SARS-CoV-2 S byly obohaceny o 
jednu z následujících látek ve stanovených koncentracích a testovány v několika opakováních.  U 
následujících látek nebyl zjištěn žádný falešně pozitivní ani falešně negativní výsledek. 

 

Hook Efekt 

Při testování se vzorkem protilátky Anti-SARS-CoV-2 S v koncentraci 1000 AU/ml nebyl pozorován 
žádný Hook efekt.   

Klinické hodnocení  

Klinický výkon testu s protilátkami proti SARS-CoV-2 S byl hodnocen v retrospektivní studii, v níž 
bylo testováno 309 vzorků odebraných od SARS-CoV-2 RT-PCR pozitivních a negativních jedinců, jak 
je uvedeno níže.  Všechny vzorky byly randomizovány.  Pro test SARS-CoV-2 S Antibody Test byla 
stanovena citlivost 96,33 % a specifičnost 99,50 %.  Pozitivní procentuální shoda (PPA) PPA byla 
stanovena na základě testování 109 osob hospitalizovaných pro infekci COVID-19 nebo s 
podezřením na COVID-19, u kterých byla potvrzena pozitivita testu SARS-CoV-2 RT-PCR.  Všechny 
vzorky byly odebrány od nástupu příznaků> 15 dní.  Negativní procentuální shoda (NPA) NPA byla 
stanovena testováním 200 subjektů, které byly negativní na základě testu SARS-CoV-2 RT-PCR. 
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13. PROCESNÍ POZNÁMKY 

13.1. Před použitím tohoto testu si pečlivě přečtěte tuto příručku.   

13.2. Tento test je třeba provádět v laboratoři za vhodných podmínek testování.  Se všemi vzorky 
a materiály v procesu testování je třeba zacházet v souladu s provozními specifikacemi infekční 
laboratoře.   

13.3. Kazetu s testem chraňte před vlhkostí.   

13.4. Všechna činidla a vzorky by měly před použitím dosáhnout pokojové teploty (18-30 °C).   

13.5. Nepoužívejte lipremické vzorky.   

13.6. Nepoužívejte hemolytické vzorky.   

13.7. Nepoužívejte zakalené nebo kontaminované vzorky.   

13.8. Vzorek před testováním neřeďte.   

13.9. Tuto soupravu neskladujte ve zmrazeném stavu.   

13.10. Interpretace výsledků testu musí být prováděna v přísném souladu s tímto návodem.   

13.11. Použití této testovací soupravy je omezeno na kvalitativní a semikvantitativní detekci 
protilátek proti SARS-CoV-2 v lidském séru, heparinové plazmě, EDTA plazmě, citrátové plazmě 
nebo plné krvi.   

13.12. Falešně negativní výsledky budou způsobeny, pokud je titr protilátek ve vzorku nižší než 
minimální detekční limit testu nebo pokud se protilátky v době odběru vzorku neobjeví.   
 

 

14. DATUM VYDÁNÍ 

SARS-CoV-2 S antibody Test (Fluorescence Immunochromatography) insert.   

Verze 1.2, 10.12. 2021 
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15. VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

 
Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro 

 
Katalogové číslo 

 
Kód šarže 

 
Výrobce  

 
Datum výroby 

 
Použít do 

 

Nepoužívejte, pokud je obal poškozen 

 
Přečtěte si návod k použití 

 

Teplotní limit 2 °C ~ 30 °C. 

 
Obsah dostatečný pro 25 testů 

 
Nepoužívejte opakovaně 

 
Pozor 

 

Uchovávejte v suchu 

 

16. OBECNÉ INFORMACE 

Výrobce  

Biohit Healthcare (Hefei) Co., Ltd.   

Biouhan Bio-Industrial Park, Northeast Corner, Intersection of Kong 

quetai Road and Chang'an Road, High-tech Zone, 230000 Hefei, Anhui  

Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  

Tel .: + 86-551-65652770  

E-mail: market @ chinabiohit.com 


