7. Analysis of the possibility of false negative results:
7. Analýza
možnosti
falešných
negativních
výsledků:
1)
Inappropriate
sample
collection,
transportation
and processing, and low virus titers in the sample may lead to false
1. Nesprávný sběr vzorku, transport a zpracování nebo nízké titry virů ve vzorku mohou vést k falešným negativním výsledkům.
negative
results.
2. Mutace virových genů mohou způsobit změny antigenních determinantů, což může také vést k falešným negativním výsledkům.
2) Viral
gene mutations may cause changes in antigenic determinants, resulting in false negative results.

【Symbol Explanation】
Symbol
Symbols

TitlePopis
of symbol

Symbol
Symbols

TitlePopis
of symbol

pro
diagnostické
InJen
vitro
diagnostic
device

Nepoužívat
Do not opakovaně
re-use

Avoidslunečnímu
direct sunlight
Zamezte
záření

Datum
expirace
Use-by
date

Consult instructions
for use
Přečtěte
si návod k použití

Do not use if package is damaged

Batch šarže
code
Číslo

Temperature
limit
Teplotní
rozmezí

Manufacturer
Výrobce

Autorizovaný
zástupce
Authorized
representative
in the
European
Community
pro Evropskou
unii

použití in vitro

Nepoužívejte, pokud je obal
poškozený

Tento produkt
splňuje požadavky
CE Mark
CE směrnice

/

/

Bezpečnostní
opatření
【Safety
Precautions】
1. This
Tatokit
souprava
je určena
pro použití in vitro.
je vysoušedlo,
není povolené
1.
is only used
for inpouze
vitro diagnostics.There
is a Součástí
desiccantbalení
in the package
and it iskteré
not allowed
to be taken orally.
užít orálně.
2. Please
read the instructions carefully before use and strictly follow the instructions. The reagents cannot be used
2. Prosím
přečtěte
pozorně návod
použití aorpostupujte
dle instrukcí.
Souprava
býtlines
použita
po test
datucard
when
expired
or thesipackaging
bag iskdamaged
the seal fails.
There should
be no nesmí
coloured
on the
exspirace
before
use. nebo v případě, že je poškozené balení. Před použitím nesmí být na testovací kazetě žádná
barevná
čárka.the aluminium foil bag, pay attention that the test card should not fall out. After the aluminium foil
3. When
opening
3. Při
otevíráníthe
hliníkového
obalubedejte
se testovací
kazeta nespadla
zem. Testovací
kazeta should
bag
is opened,
test card should
usedpozor,
withinaby
1 hour,
and the temperature
of thena
experimental
environment
se
musí
použít
do
jedné
hodiny
po
vyjmutí
z
hliníkového
obalu.
Teplota
v
prostoru
testování
nesmí
být příliš
be avoided to be too high, and to avoid being exposed to moisture for too long in the air.
vysoká,
a nesmí
k dlouhému
vystavení
vlhkosti.
4. The
test kit
shoulddojít
be sealed
and stored
at 4-35 vzdušné
°C, keeping
away from moisture and sunlight, the test kit stored at
4. Testovací
souprava
být skladována
v teplotnímbefore
rozmezí
low
temperature
shouldmusí
be restored
to room temperature
use.4 – 35°C, v suchém prostředí a mimo sluneční
záření.
Před
použitím
zanechte
soupravu
v
prostoru
s
pokojovou
teplotou.
5. For samples containing or suspected of containing the source of infection,
there should be appropriate bio-safety
5. Se vzorky,
kterých procedures.
se předpokládá,
že budou are
infekční,
dodržujte
dostatečná bezpečnostní postupy.
guarantee
safe uoperation
The following
relevant
precautions:
1)The gloves or reagents used in processing samples should be disinfected,
Následující jsou relevantní opatření:
2)Use disinfectant to disinfect the spilled samples or reagents.
1. Dezinfikujte pracovní rukavice a vše potřebné k testování.
6. It2.isVydezinfikujte
a disposableprostor,
in vitro
diagnostic product. For experimental wastes such as test cards, gloves, pipette tips, unused
který mohl být při neopatrném zacházení zasažen infekcí.
samples
etc.,inwhich
have potential
biological
in accordance
6. Jednáorsereagents,
o jednorázový
vitro diagnostický
produkt.
Se všemi hazards,
součástmi should
soupravybe
potřebnými
k měřeníwith biological safety
včetně dalšího
potřebného protection
materiálu jako
jsou rukavice,
pipety apod.,
nakládejte
dle platných
norem
regulations,
environmental
regulations
or medical
waste
regulations
for disinfection
and disposal.
upravujících nakládání s nebezpečným bio odpadem.

【Basic information】

1. Manufacturer: Guangdong Longsee Biomedical Co., Ltd.
informace
2. Základní
Manufacturer
Address: 5/F Building A, No.83, Ruihe Road, Huangpu District, 510000, Guangzhou, China
3.
Contact
number:
86-20-66234660
1. Výrobce: Guangdong
Longsee Biomedical Co., Ltd.
4.
http://www.longseemed.com/
2. More
Adresainformation:
výrobce: 5/F
Building A, No.83, Ruihe Road, Huangpu District, 510000, Guangzhou, China
5.
MedPath GmbH
3. European
Telefonní Representative:
číslo výrobce: 86-20-66234660
6.
Mies-van-der-Rohe-Strasse8, 80807 Munich, Germany .
4. Representative
Více informací:Address:
http://www.longseemed.com/
7.
date
and batchunii:
number:
See the
inside packaging.
5. Production
Zástupce pro
Evropskou
MedPath
GmbH
6. Adresa zástupce pro Evropskou unii: Mies-van-der-Rohe-Strasse8, 80807 Munich, Germany
7. Datum výroby a číslo šarže: uvedeno uvnitř balení
8. Distributor pro ČR: MEDITEST, s.r.o., Svornosti 30, Praha 5, 150 00, info@meditest.cz ,
www.MEDITEST.cz , Infolinka tel.: 222 363 887
Rev. A/1

Effective Date: 2020-12-09
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2019-nCoV
Ag Rapid
Detection
Kit
2019 – nCoV
- Rychlá
testovací
souprava na antigen
(Immuno-Chromatography)
(imuno-chromatografie)

Instructions for Use
Návod k použití
LS-C-T-008
LS-C-T-008

Účel použití
【Intended
Use】
The
kit is used
to qualitatively
detect the 2019-nCoV
antigens
for2019-nCoV
in-vitro samples
such as saliva,
oropharyngeal
Testovací
souprava
slouží ke kvalitativnímu
detekování
antigenů
z mimotělních
vzorků
and
nasopharyngeal
swabs
samples
etc. The
kit is pouze
only used
in-vitro testování
auxiliary (in-vitro).
diagnosis.
(sliny,
výtěr z úst nebo
nosu).
Souprava
je určena
pro to
mimotělní
Tato souprava LS-C-T-008 je dodávána pouze s komponenty pro testování ze slin.

【Product Description】

2

1

Test Cartridge

Název

Major Contents

Specifikace
PVC, NC membrane,
PF cover, Whatsman paper, Microparticle beads
conjugated with antibodies.
Hlavní obsah

Plastic: PP, LDPE
Saliva Collector
Solution:
TRIS-EDTA
Buffer, DNase
and RNase,
inhibitor,
Preservative,
PVC,NC
membrána,
PF kryt,
velínový
papírek,
(Include
the Solution)
Testovací
kazeta Sodium ion, Surfactant
mikročástice spojené s protilátkami

Qty

Qty

1

10

Souprava Souprava
1ks
1
10 10ks
počet
počet
1

1

Plast: PP, LDPE
4. Storage
Condition
& Expiration
Date Pufr TRIS-EDTA, D Náza a R Náza,
Nádobka
na sliny
Tekutina:
10
10
1) 2The (obsahující
kit should be
stored at 4-35
°C andkonzervační
protected from
Theiont,
validity
period is 12 months.
tekutinu)
inhibitor,
látka,light.
sodný
povrchově
2) Do not freeze. The test card aktivní
should látka
be used as soon as possible within 1 hour after the aluminium foil bag is
opened.
5. Skladování
Sample Requirements
4.
a exspirace
1)Suitable
human
and
nasopharyngeal
swabszáření.
samples,
other
1. Testovacífor
souprava
by saliva,
měla být oropharyngeal
skladována v teplotě
mezi
4-35 °C mimo sluneční
Exspirace
je 12samples
měsíců. may not get
accurate
results.Testovací kazeta by měla být použita nejpozději do jedné hodiny po otevření hliníkového sáčku.
2. Nezmrazujte.
2)The
test must
completed within 8 hours at room temperature after the sample is collected.
5.
Požadavky
nabe
vzorek
3)All
mustpoužít
be mixed
equilibrated
to zroom
temperature
before testing.
1. Vsamples
sadě je možné
vzorkywell
ze slinand
nebo
vzorky z výtěru
úst nebo
nosu.
6. 2.
Performance
Evaluation
Po získání vzorku
je třeba provést test nejpozději do 8 hodin.
1)Visual
inspection:
Thevzorky
appearance
of the kit
is neatmusí
andprobíhat
flat, with
complete
components, and the packaging
3. Před testováním
je třeba
řádně promíchat.
Testování
při pokojové
teplotě.
6.
Hodnocení
výkonnosti
label
should be
clear, accurate and firm. The surface of the test strip is without scratches, cracks, deformation,
1. Vizuální
kontrola:
soupravaare
musí
být úplná
bez zjevných
známek
poškození
včetně nápisů
a polepek.
Plochaof
testovacího
odor
and stains,
andTestovací
the materials
firmly
attached
and the
contents
are complete.
The
outer shell
the test
proužku
je čistá,
nepoškrábaná,
k sobě
správně
přiléhají.
Obal testovací
kazety
rovný,
a spodní
card is
flat, the
upper
and lower nezdeformovaná,
covers should materiály
be evenly
closed
without
obvious
gaps, and
the je
test
striphorní
should
be
strana na sebe správně doléhají.
firmly attached in the shell.
2. Míra shody pozitivních referenčních produktů: Testuje 5 pozitivních referenčních vzorků, výsledky by měly být všechny pozitivní
2)Compliance
rate of positive reference products: Test 5 positive reference products the results should all be
a míra shody pozitivních referenčních vzorků by měla být 100%.
positive,
and
the
compliance
rate ofvzorků:
positive
reference
products
shouldproduktů,
be 100%.
3. Míra shody negativních
referenčních
Testuje
8 pozitivních
referenčních
výsledky by měly být všechny negativní
3)Compliance
of negative
reference
products:
8 negative
reference products are tested.The results should all
a míra shodyrate
pozitivních
referenčních
vzorků
by měla být
100%.
be4.negative,
and thelimit:
compliance
rate of
negativeproduktu
reference
products
should limitem.
be 100%.
Nejnižší detekční
Testuje 3 kopie
referenčního
s nejnižším
detekčním
1 výsledek testu by měl být negativní,
2 výsledky
testu bylimit:
měly být
pozitivní.
4)Lowest
detection
Test
3 copies of the lowest detection limit reference product, one test result should be
5. Přesnost:
uvnitř
testu:should
Vezmětebe
stejnou
dávku činidel a použijte přesné referenční produkty k testování desetkrát za sebou.
negative,
andPřesnost
two test
results
positive.
Výsledky testů by měly být pozitivní a barevný vývoj zobrazeného výsledku jednotný.
5)Precision:
Intra-assay precision: Take the same batch of reagents and use precision reference products to test 10
times in parallel. The test results should be positive and the color development should be uniform.

【Instructions for Use】
Note: Reading the IFU carefully before using this reagent, and perform testing strictly in accordance with the
IFU, otherwise reliable results cannot be guaranteed.
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T

č.

Name

D
5

1

T

NO.

Tear off the aluminium foil packaging bag, take out the test card, lay it flat on a horizontal table, drop 3~4
GURSV DERXWȝ/ RIWKHVDPSOHYHUWLFDOO\LQWRWKHVDPSOHKROHDQGVWDUWWLPLQJ
RIWKHVDPSOHYHUWLFDOO\LQWRWKHVDPSOHKROHDQGVWDUWWLPLQJ
4. Detect
Observe the result in 15 minutes after adding the sample, and the test result is invalid after 20 minutes.

D
5

1.Popis
Product
Package
produktu
T/kit, 10 T/kit
1. 1Balení
2. Testing
Principle
Souprava
je balena po 1 nebo 10 kusech
This
kit applies
immuno-chromatography technology to detect the 2019-nCoV antigens in human saliva samples
2. Princip
testování
byKthe
double antibody
method.
While
the concentration
of the 2019-nCoV
samples is
rozpoznání
antigenůsandwich
2019-nCoV
využívá
souprava
imuno-chromatickou
technologiiantigens
ze vzorkůinslin
higher
thanmetody
or equal
to the minimum
these
antigens
react
with corresponding
antibodpomocí
dvojitého
vrstvení detection
protilátek.limit,
Pokud
je ve
vzorkuseparately
koncentrace
antigenu
2019-nCoV vyšší
iesnebo
to form
complexes,
the 2019-nCoV
antibodies
are coated
in the detection
area (T). protilátkami
These antigens are
rovna
minimálníand
detekční
hranici, reagují
tyto antigeny
samostatně
s odpovídajícími
captured
andkomplexů.
a red reaction
is formed.
is judged
as positive.Otherwise,
the result without
red line
vznikem
Tyto line
protilátky
jsou The
potéresult
zobrazeny
reakční
červenou čárkou v zobrazovacím
okénku
formed
in T T.
is Výsledek
judged ass negative.
Under normal
testingjako
conditions,
quality control
should be
u písmena
tímto zobrazením
je hodnocen
pozitivní.the
V opačném
případě,area
kdy(C)
se červená
coloured
to indicatejethat
the test výsledek
is valid. jako negativní. Zobrazení čárky v okénku u písmena C znamená,
čárka nezobrazí,
hodnocen
3. Product
Component
že test lze
považovat za platný.
3. Součásti soupravy
Specification
1 T/kit 10 T/kit

1. Before
Před testováním
1.
testing Testovací kazetu otevřete při pokojové teplotě a použijte ji co nejdříve, abyste zamezili
zvlhnutí. to unpack the test card after equilibrating to room temperature and use it as soon as
It isjejímu
recommended
2. Získání
vzorku
(není
třebatonadměrného
jemně
plivnětebefore
do určené
nádobky. Nejprve jemně
possible
within
theSliny
validity
period
prevent the množství)
test card from
humidity
testing.
otočte sběračem slin, aby se sliny dostaly do sběrné trubice (obsah slin by neměl být menší než 1 ml). Poté
2. Extract
speciálníexcessive,
víčko zkumavky
a připojte
štítek osoby,
jejíž
vzorek
se of
testuje.
Nakonec
otočteAt
zkumavku
Theutáhněte
saliva, without
should be
gently spitted
into the
oval
mouth
the saliva
collector.
first,
vzhůru
aby
se mohla
tekutina
zkumavky
rovnoměrně
promíchat
se slinami.(the saliva content
gently
turnnohama,
the saliva
collector
to make
theze
saliva
flow into
the collection
tube completely
3. Nanesení
na testovací
kazetu Odtrhněte
obal
hliníkové
vyjměte
kazetu
položte
should
not bevzorku
less than
1 mL). Secondly,
tighten the
special
tube fólie,
cap and
attachtestovací
the patient
labela(including
na plocho
na stůl. Do
prodate)
nanesení
kápněte
– 4 kapkytube
(ccacarefully.
100 μl) připravené
thejipatient
information
andotvoru
sampling
aftervzorku
unscrewing
the3collection
Finally turntekutiny
upside
ze zkumavky.
down
the collection tube slightly, so that the diluent can mix with the saliva sample evenly.
4. Loading
Vyhodnocení Po 15 minutách zkontrolujte výsledek testu.
3.

【Interpretation of the Result】

1. Interpretace
Invalid: Whenvýsledků
there is no red line in the quality control area (C), the test is invalid. It is recommended to retest
with
a newmusí
test být
card,zlikvidován
paying particular
attention
to whether
the osample
volume
is sufficient.
1. Odpad
v souladu
s platnými
normami
likvidaci
odpadů.
2.
A red pozornosti
line appearspřiinnakládání
the detection
area (T) andathe
quality control
area (C) .
2. Positive:
Dbejte zvýšené
s nebezpečným
infikovaným
odpadem.
3. Negative: A red line only appears in the quality control area (C).

Positive
Pozitivní

Negative
Negativní

Invalid
Neplatný

【Disposal】
Likvidace

1.
disposed
in compliance
local regulations
standard.
1. Waste
Odpadmust
musíbe
být
zlikvidován
v souladu with
s platnými
normami oand
likvidaci
odpadů.
2.
thezvýšené
appropriate
precautions
for infected
material if necessary.
2. Take
Dbejte
pozornosti
při nakládání
s nebezpečným
a infikovaným odpadem.

【Limitation】

Omezení
1. This
reagent is for in vitro diagnostic use and is for professional use.
1. This
Tato test
souprava
je pouzefor
proprescription
použití in-vitro
pro with
profesionální
použití.
2.
is authorized
homea use
self-collected
saliva samples in individuals aged 14 and
2. Testwho
může
předepsán
pro domácí by
použití
v případě
testování ze slin, pokud je testované osobě více
older
arebýt
suspected
of 2019-nCoV
their pouze
healthcare
provider.
než 14
let a poskytovatel
péče detection
má podezření,
že se jednáantigens
o infekciin2019-nCoV.
3. This
reagent
is only used zdravotní
for qualitative
of 2019-nCoV
saliva and in vitro samples, and
3. Tatoaccurately
souprava se
používá ke
detekci antigenů
2019-nCoV ve slinách a in-vitro vzorcích,
cannot
determine
thekvalitativní
content of antigens
in samples.
nedokáže
alegood
určitanalytical
obsah antigenů
ve vzorcích.
4. This
kit has
performance,
but improper sample collection and improper sample storage will
4. Souprava
má velice
dobrý
analytický výkon, neodborný odběr vzorku nebo nesprávné skladování však může
affect
the accuracy
of the
results.
přesnost
výsledků
5. The
test results
are ovlivnit.
for reference only, not for conclusive diagnosis, and should not be used as the only basis for
5. Výsledky
testůand
používejte
jako
referenci,
ne jako of
průkaznou
diagnózu.
Výsledkywith
testů
bysymptoms,
se neměly signs,
clinical
diagnosis
treatment.jen
The
clinical
management
patients should
be combined
their
používat
jako and
jediný
důkaz
pro klinickou
léčbu. Ta by consideration
měla být kombinací
příznaků,
dalších anamnéz
medical
history,
other
experiments.
Comprehensive
of laboratory
examination
and treatment
a vyšetření.
response
should be taken into consideration.
6.Due
Kvůli
metodiky
by testující měli
věnovat větší
pozornost
negativním
výsledkům,
kdy jewhich
třeba need
test
6.
to omezením
the limitations
of the methodology,
experimenters
should
pay more
attention to
negative results,
kombinovat
s
výsledky
jiných
testů
ke
komplexnímu
posudku.
Pro
potvrzení
je
doporučeno
použít
testování
to be combined with other test results to make a comprehensive judgment. It is recommended to use nucleic acid testing
nukleových kyselin nebo metody identifikace virové kultury.
or virus culture identification methods to review and confirm.
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