BADANIA ENDOGENNYCH SUBSTANCJI ZAKŁÓCAJĄCYCH

Przeprowadzono badanie w celu wykazania, że potencjalnie zakłócające substancje,
które mogą znajdować się w górnych drogach oddechowych u osób z objawami (w
tym leki dostępne bez recepty) nie wchodzą w reakcje krzyżowe ani nie zakłócają
wykrywania SARS-CoV-2 w teście Sure Status® COVID-19 Antigen Card Test. Każdą
substancję badano w trzech powtórzeniach w nieobecności lub obecności
SARS-CoV-2 w stężeniu 67,2-70 TCID50/wymaz (3X LOD).
Nie zaobserwowano zakłóceń powodowanych przez następujące endogenne
substancje zakłócające podczas badania w stężeniu przedstawionym w poniższej
tabeli.
Nr ref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Endogenny
Żel do nosa
Krople do nosa
Spray do nosa

Spray homeopatyczny
do nosa
Spray do gardła
z fenolem
Pastylka do gardła
Lek przeciwwirusowy

18

Antybiotyk, systemowy
Antybiotyk, maść
do nosa
Lek na alergię

19

Lek przeciwzapalny

17

20
21
22
23

Składnik aktywny
Mucyna
Krew (ludzka)
Chlorek sodu (NeilMed)
Fenylefryna
Kromolin
Oksymetazolina
Flukonazol
Alkalol
Propionian ﬂutykazonu
Glukonian cynku (Zicam)

Subﬆancja zakłócająca

Stężenie
2% w/v
5% v/v
5% v/v
15% v/v
15% v/v
15% v/v
5% v/v
10% v/v
0,5% v/v
5% v/v

Fenol

15% v/v

Benzokaina
Mentol
Zanamivir
Fosforan oseltamiwiru (Tamiﬂu)
Tobramycyna

0,15% v/v
0,15 % v/v
300 ng/ml
0,5% v/v
0,0004 % w/v

Mupirocyna

0,25 w/v

Difenhydramina (Benadryl)

0,1 % w/v

Dexametazon

0,1 % w/v

Biotyna
HAMA
HAMA
Czynnik reumatoidalny

Inne substancje #

100 µg/ml
372 ng/ml
297,2 ng/ml
4200 IU/ml

Uwaga: Inne substancje (biotyna, HAMA i czynnik reumatoidalny) zbadano przy użyciu 70
TCID50/wymaz, co stanowi 3XLOD próbki.

BADANIE REAKTYWNOŚCI KRZYŻOWEJ I INTERFERENCJI
MIKROBIOLOGICZNEJ (SWOISTOŚĆ ANALITYCZNA)

Reaktywność krzyżową testu Sure Status® COVID-19 Antigen Card Test oceniono na
podstawie badania panelu powiązanych patogenów, czynników chorobotwórczych o
wysokiej częstości występowania oraz prawidłowej lub patogennej flory, które z
dużym prawdopodobieństwem można napotkać w próbce klinicznej i mogą
potencjalnie wchodzić w reakcje krzyżowe z testem Sure Status® COVID-19 Antigen
Card Test, w tym z różnymi mikroorganizmami, wirusami i negatywną matrycą.
Reaktywność krzyżowa i potencjalne zakłócenia testu Sure status® COVID-19
Antigen Card Test oceniono w badaniu szesnastu (16) wirusów, trzynastu (13)
mikroorganizmów i dwóch (2) negatywnych matryc. Każdy organizm i wirus zbadano
w trzech powtórzeniach przy nieobecności lub obecności naświetlonych promieniami
gamma SARS-CoV-2 w stężeniu 67,2 TCID50/wymaz (3X LOD). Końcowe stężenie
organizmów i wirusów użytych w badaniu jest udokumentowane w poniższej tabeli
(badano106 CFU/ml lub więcej dla bakterii i 105 PFU/ml lub więcej dla wirusów).
Nie zaobserwowano reaktywności krzyżowej lub interferencji powodowanych przez
następujące mikroorganizmów podczas badania w stężeniu przedstawionym w
poniższej tabeli.
Nr ref.

Potencjalny odczynnik reaktywności krzyżowej

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Virus

MERS-CoV EMC/2012 (napromieniowany
gamma)
Ludzki koronawirus 229E
Ludzki koronawirus OC43
Ludzki koronawirus NL63
Adenowirus, typ-07 (gatunek B)
Ludzki metapneumowirus (hMPV)
Wirus paragrypy Typ 1
Wirus paragrypy Typ 2
Wirus paragrypy Typ 3
Wirus paragrypy Typ 4a

Concentration
8,9 X 105 TCID50/ml
1 x 105 TCID50/ml
1 x 105 TCID50/ml
1,6 x 105 TCID50/ml
1,0 x 105 PFU/mL
1,0 x 105 TCID50/ml
1,0 x 105 TCID50/ml
1,0 x 105 TCID50/ml
1,0 x 105 TCID50/ml
1,0 x 105 TCID50/ml

11

Grypy A H3N2 (Wisconsin/67/05)

1,0 x 105 PFU/mL

12

Grypy A H1N1 (A/Brisbane/59/2007)

1,0 x 105 PFU/mL

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Grypy B (Malaysia/2506/04)
Enterowirus

1,0 x 105 PFU/mL
1,0 x 105 PFU/mL
1,0 x 105 U/mL
1,0 x 105 PFU/mL
1,0 x 106 cells/mL
1,0 x 106 CFU/mL
1,0 x 106 CFU/mL
1,0 x 106 cells/mL
1,0 x 106 CFU/mL
1,0 x 106 IFU/mL
1,0 x 106 CFU/mL
1,0 x 106 CFU/mL
1,0 x 106 CFU/mL
1,0 x 106 CFU/mL
1,0 x 106 CFU/mL
1,0 x 106 CFU/mL
1,0 x 106 cells/mL

30
31

Wirus syncytialny układu oddechowego Typ A (RSV-A)

Rynowirus Typ 1A
Haemophilus inﬂuenzae
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Bordetella pertussis
Bacteria

Yeast
Negative matrix

Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia pneumoniae
Legionella pneumophila
Mycobacterium tuberculosis
Pneumocyﬆis jirovecii
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus salivarius
Candida albicans

1)

OGRANICZENIA

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Wyniki negatywne powinny być traktowane jako przypuszczalne i należy je potwierdzić
badaniem molekularnym, jeśli to konieczne, do celów postępowania z pacjentem.
Niestosowanie się do instrukcji użytkowania może mieć niekorzystny wpływ na wyniki
badania i/lub może dać nieważny wynik.
Jeżeli konieczne jest rozróżnienie specyficznych wirusów i szczepów SARS, wymagane
są dodatkowe badania w porozumieniu z państwowymi lub lokalnymi wydziałami
zdrowia publicznego.
Pobrane próbki mogą być zamrożone w temperaturze -20°C i użyte do 10 dni po
zamrożeniu są stabilne przez 1 godzinę w buforze ekstrakcyjnym w temperaturze
pokojowej (15-30°C).
Wyniki badania antygenu nie powinny być stosowane jako jedyna podstawa do
zdiagnozowania lub wykluczenia zakażenia SARS-CoV-2 lub do określenia statusu
zakażenia.
Test ten wykaże obecność antygenu białka nukleokapsydu SARS-CoV-2 w próbce
pochodzącego zarówno od żywego, jak i nieżywego wirusa SARS-CoV-2.
Wydajność testu zależy od ilości wirusa (antygenu) w próbce i może - ale nie musi korelować z wynikami hodowli wirusowej wykonanej na tej samej próbce.
Wykrywanie antygenu nukleokapsydu SARS-CoV-2 jest uzależnione od prawidłowego
pobierania, postępowania, przechowywania i przygotowywania próbek. Nieprzestrzeganie właściwych procedur w każdym z tych etapów może prowadzić do uzyskania
nieprawidłowych wyników.
Wyniki uzyskane z kasetki testowej powinny być skorelowane z wywiadem klinicznym,
danymi epidemiologicznymi i innymi danymi dostępnymi lekarzowi podczas oceny
pacjenta.
Niniejszą kasetkę testową oceniono do wyłącznie stosowania z materiałem pochodzącym z ludzkich próbek.
Wyniki fałszywie negatywne mogą wystąpić, jeśli stężenie antygenu docelowego w
próbce klinicznej jest poniżej granicy wykrywalności kasetki testowej.
Niniejsza kasetka testowa jest testem jakościowym i nie dostarcza informacji na temat
stężenia wirusa w próbce.
Test nie może wykluczyć chorób wywołanych przez inne patogeny bakteryjne lub
wirusowe.
Test może dawać reaktywność krzyżową z innymi szczepami, takimi jak ludzki
koronawirus HKU1 lub SARS-koronawirus (SARS-CoV-1).
Wyniki fałszywie negatywne mogą wystąpić z powodu wysokiego stężenia analitu (efekt
haka).

LITERATURA

1) https://covid19.who.int
2) https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-int
ernational-concern-(pheic)-global-research-and-innovation-forum.
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Należy zapoznać się z
instrukcją stosowania

Zawiera wystarczającą ilość
dla < n > testów

Niesterylny

Kod produktu

Wyrób medyczny do
diagnostyki in vitro

Numer serii

Przechowywać w temp.
4-30 °C

Numer serii

Uwaga

Data produkcji
(RRRR-MM)

Chronić przed wilgocią.

Termin ważności
(RRRR-MM)

Nie używać ponownie

Europejski autoryzowany
przedstawiciel

Szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do
wykrywania antygenu SARS-CoV-2 w ludzkim wymazie
z nosogardzieli.

Przed użyciem testu należy wziąć pod uwagę wszystkie ostrzeżenia i środki ostrożności.
Nieuwzględnienie "Ostrzeżeń, ostrzeżeń i ograniczeń" może prowadzić do naruszenia zdolności
diagnostycznych i dokładności tego produktu. Na wynik testu mogą mieć wpływ czynniki
środowiskowe i/lub błędy użytkownika, na które Producent i Dystrybutor nie mają wpływu.
Ostateczna diagnoza kliniczna nie powinna być oparta na wynikach pojedynczego testu, ale
powinna być postawiona przez lekarza po ocenie wszystkich wyników klinicznych i laboratoryjnych.
"W żadnym wypadku nasza firma lub jej dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
bezpośrednie, pośrednie, karne, nieprzewidziane, przypadkowe, specjalne szkody wynikowe
dotyczące mienia lub życia, wynikające lub związane z nieprawidłową diagnozą, pozytywną lub
negatywną, w użyciu lub niewłaściwym użyciu tego produktu".
W przypadku zmian wydajności lub wadliwego działania produktu, należy skontaktować się z
producentem.
NSTRUKCJA STOSOWANIA

Follow the WHO/US CDC Universal Precautions for the safety against Novel Corona
Virus (SARS-CoV-2).

PRZEZNACZENIE

WPROWADZENIE

Nowy koronawirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2) pojawił się jako ludzki patogen w mieście
Wuhan, w chińskiej prowincji Hubei, powodując gorączkę, ciężką chorobę układu
oddechowego i zapalenie płuc - chorobę nazwaną COVID-19. Według danych Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) na dzień 15 marca 2021 r. do WHO zgłoszono 119.960.700
potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19, w tym 2.656.822 zgonów[1].
Pojawiający się patogen został szybko scharakteryzowany jako nowy wirus z rodzaju
betakoronawirusów, blisko spokrewniony z wieloma koronawirusami nietoperzy i koronawirusem ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV). Wydaje się, że w porównaniu
z SARS-CoV, wirus 2019-nCoV łatwiej przenosi się z człowieka na człowieka, rozprzestrzeniając się na wielu kontynentach i prowadząc do ogłoszenia przez WHO stan zagrożenia
zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC) w dniu 30 stycznia 2020 r.[2].
Ogólne objawy u osoby zakażonej koronawirusem obejmują objawy oddechowe, gorączkę,
kaszel, krótki oddech i duszności. W cięższych przypadkach zakażenie może powodować
zapalenie płuc, ciężki ostry zespół oddechowy (SARS), niewydolność nerek, a nawet
śmierć.
Koronawirus może być wydalany przez wydzieliny z dróg oddechowych lub przenoszony
przez płyny jamy ustnej, kichanie, kontakt fizyczny i inne kropelki zawieszone w powietrzu
(aerozol). Istnieją 2 główne białka biorące udział i niezbędne do zakażenia ludzi przez
koronawirusy. Obejmują one białko Spike (które jest białkiem trimerycznym, zawierającym 3
różne podjednostki, z których podjednostka S2 jest wysoce konserwatywna, a podjednostka
S1 jest niezbędna do wniknięcia do komórki gospodarza) oraz białko nukleokapsydu, które
jest niezbędne do złożenia wirusa.
Tak więc, te 2 białka odgrywają ważną rolę w infekcji i cyklu życiowym wirusa u ludzi i są
potencjalnymi cząsteczkami docelowymi dla opracowania szybkiego testu do wykrywania
infekcji koronawirusem u ludzi. W teście Sure Status® COVID-19 Antigen Card Test
wykorzystywane jest białko nukleokapsydu jako parametr pomiarowy, a w szczególności
służy do identyfikacji przypadków subklinicznych lub bezobjawowych. Odgrywa również rolę
w ograniczaniu lub zapobieganiu przenoszenia infekcji, ponieważ osoby te mogą przenosić
wirusa. Jako szybki test diagnostyczny, którego czas badania wynosi 15-20 minut, Sure
Status® COVID-19 Antigen Card Test może być skutecznie stosowany na szeroką skalę
podczas śledzenia kontaktów (wykrywanie bezobjawowych kontaktów potwierdzonego
przypadku lub objawowego ostrego zakażenia).

DOSTARCZONE MATERIAŁY
COVID-19 Antigen Card Test

Rapid Immunochromatographic Card Test for the detection of
SARS-CoV-2 Antigen in Human Nasopharyngeal swab.

INTENDED USE
Sure Status® COVID-19 Antigen Card Test is a lateral flow immunochromatographic
assay for the qualitative detection of nucleocapsid protein antigen from SARS-CoV-2
in nasopharyngeal (NP) swab specimens directly collected from individuals who are
suspected of COVID-19 by their healthcare provider.
Sure Status® COVID-19 Antigen Card Test is for in vitro diagnostic use and intended
as an aid to the detection of nucleocapsid protein antigen in a patient with clinical
symptoms of SARS-CoV-2 infection. It provides only initial screening test results and
a more specific alternative diagnosis method should be performed to obtain the
confirmation of SARS-CoV-2 infections. The test is not automated and does not
require any additional instrument. The test is designed to be performed by Laboratory
professionals/trained users only. The product can be used in a clinical setup and point
of care sites that meets the requirements stated in these instructions for use or local
regulations.
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INTRODUCTION

Urządzenie testowe pakowane indywidualnie

• ISO 13485 & EN ISO 13485
Certified Company

Uniwersalne podłoże transportowe
przenoszenia wirusów (VTM).

NA

Zebrane popłuczyny z ludzkiego nosa w
celu określenia ﬂory mikrobiologicznej

Part No.DRAFT

NA

Note : Instructions for use will be printed in local language of the country using the test, if required.

Bufor reakcyjny
fiolka z dyszą

ze środkiem osuszającym
Urządzenie testowe

POLISH

4

The novel coronavirus 2019-nCoV has recently emerged as a human pathogen in the
city of Wuhan in China’s Hubei province, causing fever, severe respiratory illness, and
pneumonia—a disease recently named COVID-19. According to the World Health
Organization (WHO), as of 15 March 2021, there have been 119,960,700 confirmed
cases of COVID-19, including 2,656,822 deaths, reported to WHO[1]. The emerging
pathogen was rapidly characterized as a new member of the betacoronavirus genus,
closely related to several bat coronaviruses and severe acute respiratory syndrome
coronavirus (SARS-CoV). Compared with SARS-CoV, 2019-nCoV appears to be
more readily transmitted from human to human, spreading to multiple continents and
leading to the WHO’s declaration of a Public Health Emergency of International
Concern (PHEIC) on 30 January 2020[2]. Common signs of a person infected with a
coronavirus include respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath and
dyspnea. In more severe cases infection can cause pneumonia, severe acute
respiratory syndrome (SARS), kidney failure and even death.
Coronavirus can be extracted through respiratory secretions or transmitted through
oral fluid, sneezing, physical contact, and other air droplets. There are 2 main proteins
involved and necessary for the infection of humans by a coronavirus. Which includes
Spike protein (which is a trimeric protein containing 3 different sub-units, among three
subunits subunit S2 is highly conserved and subunit S1 is essential to make an entry
into host cell) and nucleocapsid protein which is essential for viral assembly.
Thus these, 2 proteins play an important role in the infection and viral life cycle in
human beings and are the potential target molecules for the development of a rapid
test for the detection of coronavirus infection in humans. Sure Status® COVID-19
Antigen Card Test uses nucleocapsid protein as a measurand and particularly, used
for the identification of subclinical or asymptomatic cases. It also plays a role in
reducing or preventing the transmission of infection as these individuals may transmit
the virus. As a Rapid Diagnostic Test with a 15-20 min testing time, Sure Status®
COVID-19 Antigen Card Test could be effectively used at a large scale during contact
tracing (either detect asymptomatic contacts of a confirmed case or symptomatic
acute infection).

Extraction
Buffer

Środek pochłaniający wilgoć

Butelka do ekstrakcji

Wymaz z nosa i gardła

Instrukcja użycia

SS03P25CE

SS03P30CE

SS03P50CE SS03P100CE

Kasetka testowa w saszetce z
pochłaniaczem wilgoci

25 szt.

30 szt.

50 szt.

100 szt.

Wymazówka do nosogardzieli

25 szt.

30 szt.

50 szt.

100 szt.

Probówka z nasadką.

25 szt.

30 szt.

50 szt.

100 szt.

3 szt.

3 szt.

6 szt.

12 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

Butelka z buforem ekstrakcyjnym

Instrukcja stosowania

MATERIAŁY WYMAGANE, LECZ NIEZAPEWNIONE

• Nowa para jednorazowych rękawic i
maska na twarz
• Marker permanentny i minutnik

PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ

• Zestawy PPE
• Pojemnik na niebezpieczne
odpady biologiczne

1) Zestaw testu Sure Status® COVID-19 Antigen Card Test powinien być przechowywany w
temperaturze 4-30°C.
2) Nie wolno zamrażać zestawu ani jego składników.
3) Zestaw jest wrażliwy na działanie wilgoci i ciepła. Nie wolno należy przechowywać zestawu
w temperaturze powyżej 30°C i w wilgotnych warunkach.
4) Butelka z buforem ekstrakcyjnym (otwarta i nieotwarta) oraz nieotwarta saszetka z kasetką
testową zachowują trwałość do daty ważności podanej na etykiecie, gdy są przechowywane
w temperaturze 4-30°C.
5) Test należy wykonać maksymalnie w ciągu 15 minut po wyjęciu kasetki testowej z saszetki.
Jeśli kolor środka osuszającego zmienił się z pomarańczowego na zielony, nie należy
używać testu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1) Nosić odzież ochronną, maski, rękawice i stosować inne odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka zakażenia podczas pracy z próbkami.
2) Zużyte rękawice utylizować jako odpady stanowiące zagrożenie biologiczne. Następnie
należy dokładnie umyć ręce.
3) Unikać rozpryskiwania i tworzenia aerozoli.
4) Dokładnie usunąć rozlany produkt używając odpowiedniego środka dezynfekującego.
5) Odkazić i usunąć wszystkie używane próbki, kasetki testowe, wymazówki, butelkę z
buforem ekstrakcyjnym i probówkę z buforem reakcyjnym do pojemnika na niebezpieczne odpady biologiczne.
6) Zestaw Sure Status® COVID-19 Antigen Card Test wymaga postępowania z ludzkimi
próbkami. Zaleca się, aby wszystkie materiały pochodzenia ludzkiego i wszystkie
materiały zużywalne, skażone materiałami potencjalnie zakaźnymi uznać za potencjalnie zakaźne i postępować z nimi zgodnie z normą OSHA dotyczącą patogenów
krwiopochodnych. Poziom bezpieczeństwa biologicznego 2, lub inne odpowiednie
regionalne, krajowe i instytucjonalne praktyki, w zakresie bezpieczeństwa biologicznego powinny być stosowane w odniesieniu do materiałów, które zawierają, są podejrzane
o ich zawieranie lub są skażone czynnikami zakaźnymi.
1)
2)

OSTRZEŻENIA

4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

SURE STATUS

COVID-19 Antigen CARD TEST
(Nasopharyngeal Swab)

Materiały dostarczone / typ testu

3)

Zestaw do wykrywania wykorzystuje zasadę immunochromatografii: rozdzielania
składników mieszaniny przez medium z wykorzystaniem siły kapilarnej oraz specyficznego i
szybkiego wiązania przeciwciała z antygenem. Każda kasetka stanowi suche podłoże, które
zostało oddzielnie opłaszczone cząsteczką przeciwciała antykoronawirusowego
(anty-nukleokapsydowego), które jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym
przeciwko białku nukleokapsydu 2019-nCoV oraz kozim przeciwciałem przeciwko kurzej IgY
(linia kontrolna). Dwa wolne przeciwciała znakowane złotem koloidalnym, tj. przeciwciało
anty-nukleokapsydowe oraz kurze IgY, zostaną rozpylone na wkładzie koniugatu. Po
pobraniu próbki wymazu z jamy nosowo-gardłowej i rozcieńczeniu w buforze ekstrakcyjnym,
rozcieńczona próbka zostanie naniesiona na płytkę próbek. Próbka w buforze przejdzie
przez płytkę koniugatu i zwiąże się z przeciwciałem anty-nukleokapsydowym sprzężonym
ze złotem koloidalnym na płytce koniugatu tworząc kompleks antygen-przeciwciało-złoto
koloidalne i będzie migrować w kierunku linii testowej i kontrolnej. Tak więc, utworzony
kompleks antygen-przeciwciało-złoto koloidalne będzie migrować dzięki działaniu
kapilarnemu i wiązać się z opłaszczonymi cząsteczkami przeciwciała na linii testowej, w ten
sposób dając wynik reakcji.
Jeśli nie powstanie kompleks antygen-przeciwciało-złoto koloidalne, nie zwiąże się on z linią
testową i nie dojdzie do powstania linii testowych. Kurze IgY sprzężona ze złotem
koloidalnym będzie wiązało się z przeciwciałem linii kontrolnej niezależnie od tego, czy
próbki są reaktywne czy też nie.
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O

MATERIAŁY DOSTARCZONE W ZESTAWIE

Sure Status® COVID-19 Antigen Card Test jest testem immunochromatograficzny o
przepływie bocznym do jakościowego wykrywania antygenu białka nukleokapsydu z
SARS-CoV-2 w próbkach wymazu z nosogardzieli (NS), pobieranego bezpośrednio od osób
z podejrzeniem COVID-19 potwierdzonym przez lekarza pierwszego kontaktu.
Sure Status® COVID-19 Antigen Card Test przeznaczony jest do stosowania w diagnostyce
in vitro i w zamierzeniu ma pomóc w wykrywaniu antygenu białka nukleokapsydu u pacjenta
z objawami klinicznymi zakażenia SARS-CoV-2. Test zapewnia jedynie wstępne wyniki
badania przesiewowego, a w celu uzyskania potwierdzenia infekcji SARS-CoV-2 należy
zastosować bardziej specyficzną metodę diagnostyczną. Test nie jest zautomatyzowany i
nie wymaga dodatkowego urządzenia. Test przeznaczony jest do wykonywania wyłącznie
przez profesjonalistów, specjalistów laboratoryjnych lub przeszkolonych użytkowników.
Produkt może być stosowany w placówkach klinicznych i punktach opieki medycznej, które
spełniają wymagania określone w niniejszej instrukcji użytkowania lub w przepisach
lokalnych.

Producent

Premier Medical Corporation Private Limited

30 C

4 OC

SS03P25CE, SS03P30CE, SS03P50CE & SS03P100CE

ZASADA DZIAŁANIA BADANIA

ZASTRZEŻENIA I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRODUKTU

OBELIS S.A.
Bd. General Wahis,53 1030 Brussels,
Belgium.

COVID-19 Antigen Card Test

SURE STATUS

14)

Test przeznaczony jest wyłącznie do diagnostyki in vitro.
Test został zatwierdzony tylko do badania na obecność specyficznego antygenu dla
SARS-CoV-2, a nie żadnych innych wirusów lub patogenów.
Przed wykonaniem testu należy dokładnie przeczytać instrukcję - wszelkie odstępstwa
spowodują unieważnienie wyników testu.
Należy stosować standardowe środki ostrożności w zakresie bezpieczeństwa
biologicznego przy obchodzeniu się i usuwaniu materiałów potencjalnie zakaźnych, w
tym ludzkich próbek biologicznych, niezależnie od stanu choroby.
Nie pić roztworu z fiolki z buforem ekstrakcyjnym, gdyż zawiera (0.5%) azydku sodu
jako środek konserwując i działa śmiertelnie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w
następstwie wdychania. Może powodować uszkodzenie narządów (mózgu) w wyniku
długotrwałego lub powtarzalnego narażenia w przypadku połknięcia. Przy usuwaniu
przez wlanie do zlewu, spłukać dużą ilością wody. Azydek sodu może potencjalnie
reagować z metalami powszechnie występującymi w instalacji wodno-kanalizacyjnej,
takimi jak miedź i ołów, tworząc nierozpuszczalne azydki metali - związki wysoce
wybuchowe i wrażliwe na wstrząsy.
Nie wolno używać kasetek i butelek z buforem ekstrakcyjnym pochodzących z różnych
partii.
Nie używać niniejszego testu w przypadku, gdy torebka jest uszkodzona lub otwarta.
Nie używać wymazówki, jeśli jej opakowanie jest otwarte.
Jeśli kolor środka osuszającego zmienił się z pomarańczowego na zielony, nie należy
używać kasetki testowej.
Nie palić, nie jeść i nie pić podczas pracy z próbkami i wykonywania testu.
Nie używać ponownie kasetki testowej, wymazówki oraz fiolki z probówką, ponieważ
są one przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku
Wykonać test używając roztworu buforu ekstrakcyjnego z danego zestawu, każdy inny
roztwór lub płyn spowoduje błędne wyniki testu.
Możliwe jest uzyskanie wyników fałszywie pozytywnych, gdy w teście użyto
niewystarczającą ilość buforu ekstrakcyjnego.
Należy używać wyłącznie wymazówek dostarczonych w zestawie, ponieważ inne
rodzaje wymazówek nie były poddane walidacji.

POBIERANIE PRÓBEK
Uwagi dotyczące procedury
• Próbki pobrane w buforze ekstrakcyjnym i zamrożone w temperaturze -20°C lub w
temperaturze pokojowej zachowują stabilność przez 1 godzinę przed badaniem.
• Do pobierania próbek należy używać wyłącznie wymazówek dostarczonych z
zestawem.
• Próbkę należy pobierać w rękawicach ochronnych i masce na twarzy, aby uniknąć
kontaminacji.
• Nie dotykać końcówki (obszaru pobierania próbki) wymazówki.
1

przechowywane w temperaturze pokojowej maksymalnie przez 1 godzinę przed
badaniem.

PROCEDURA WYKONANIA TESTU – RYSUNKI

INTERPRETACJA WYNIKU TESTU

PROCEDURA TESTOWA (PREZENTACJA GRAFICZNA)

WYDAJNOŚĆ TESTU SURE STATUS COVID-19 ANTIGEN CARD
TEST METODĄ KOMPARATYWNĄ
(RRT-PCR) - WARTOŚCI CYKLU PROGOWEGO (CT)

WYNIKI POZYTYWNE
Buffer

nozdrze równolegle do podniebienia (nie do góry) aż do napotkania oporu lub do
momentu, gdy odległość będzie równa odległości od ucha do nozdrza pacjenta, co
wskazuje na kontakt z jamą nosowo-gardłową. Wymazówka powinna sięgać na
głębokość równą odległości od nozdrzy do zewnętrznego otworu ucha. Delikatnie
pocierać i obracać wymazówką. Pozostawić wymazówkę na miejscu przez kilka
sekund, aby wchłonęła wydzielinę. Powoli wyjąć wymazówkę jednocześnie obracając.
Próbki można pobierać z obu stron przy użyciu tej samej wymazówki, ale nie jest
konieczne pobieranie próbek z obu stron, jeśli mini-końcówka jest nasączona płynem z
pierwszego pobrania. W przypadku gdy przegroda nosowa jest skrzywiona lub
występuje blokada utrudniająca pobranie próbki z jednego nozdrza, użyć tej samej
wymazówki do pobrania próbki z drugiego nozdrza.
Uwaga: Próbki powinny być zbadane jak najszybciej po pobraniu. Próbki mogą być

Extraction

1) Pobieranie wymazu z nosogardzieli (NP): wsunąć końcówkę wymazówki poprzez

Wytłoczone
oznaczenie
ok. 300μl

SURE STATUS
COVID-19
ANTIGEN
CARD TEST

KROK 3
Wziąć dostarczoną butelkę z buforem
ekstrakcyjnym, odkręcić korek i napełnić
fiolkę z buforem reakcyjnym aż do
wytłoczonego oznaczenia lub dodać 12
kropli (ok. 300 μl) buforu ekstrakcyjnego
do fiolki z buforem reakcyjnym.
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CARD TEST

C

C

T

T

Gdy oprócz obecności linii C, pojawi się linia T,

Wydajność testu Sure Status® COVID-19 Antigen Card Test dla pozytywnych próbek

SARS-CoV-2.

polimerazy

test

wskazuje

na

obecność

antygenu

Umieścić
buforem

wymazówkę
reakcyjnym

wymazówką

celu

uzyskania

należy

potwierdzenia

infekcji

zastosować

bardziej

specyficzną metodę diagnostyczną.

wymazówkę,

probówki,

PROCEDURA WYKONANIA TESTU - OPIS

fiolce

z

próbki.

wymazówki.

aby

wycisnąć
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boki

płyn

z

Uwaga: Usunąć zużytą wymazówkę
jako niebezpieczny odpad biologiczny.

C

C

T

T

od

obecności

Być

nie

postępowano

oznacza nieprawidłowy wynik.
może

linii

Nieważne

wyniki

testu

testowych)

zgodnie

należy

ze

ponownie

sprawdzić, z użyciem nowej kasetki testowej.

CHARAKTERYSTYKA WYNIKÓW
KROK 6

SKUTECZNOŚĆ KLINICZNA

Charakterystyka skuteczności klinicznej testu Sure Status® COVID-19 Antigen Card

została oceniona w USA i Indiach. Badania przeprowadzono w 4 różnych ośrodkach.

Zamknąć szczelnie korek dyszy na

Badania były wykonane przez wykwalifikowanych operatorów posiadających

fiolce z buforem reakcyjnym ściskając.

doświadczenie

laboratoryjne.

W

tym

badaniu

jako

metodę

porównawczą

zastosowano test reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkryptazą w czasie
służący do wykrywania SARS-CoV-2.

W badaniu próbki z jamy nosowo-gardłowej badano bezpośrednio testem Sure

Status® COVID-19 Antigen Card Test zgodnie z instrukcją produktu. Metodę

Odwrócić

reakcyjnym

fiolkę

pionowo

porównawczą

z

i

buforem

delikatnie

ścisnąć, aby umieścić 3 krople próbki

w dołku na kasetce testowej i
odczekać 15-20 minut na wynik. Nie

należy interpretować wyniku po 20
minutach.

(rRT-PCR)

przeprowadzono

z

użyciem

próbki

z

jamy

nosowo-gardłowej, eluowanej w podłożu transportowym przenoszenia wirusów
(VTM).

Wydajność Sure STATUS COVID-19 Antigen Card Test w porównaniu metodą komparatywną

Metoda komparatywna
Pozytywne

Pozytywne

129

00

129

Negatywne

08

837

845

Razem

137

837

974

Razem

Podsumowanie statystyk

Nie należy interpretować
wyniku po 20 minutach
Poczekać na wynik

08

Razem

106

31

95% przedział ufności

95,64% - 100%

55,07% - 100%

Stężenie
TCID50/wymaz

Liczba
pozytywnych/ogółem

% Wykrywalności

22,4

20/20

100%

Badania "efektu haka" wysokiej dawki (ang. High Dose Hook Effect) określają
poziom, na którym mogą być widoczne wyniki fałszywie negatywne, gdy w badanej

próbce występują bardzo wysokie poziomy celowego wirusa. Aby określić, czy test

Sure Status® COVID-19 Antigen Card Test zależy od jakikolwiek efektu haka wysokiej
testowano

rosnące

stężenia

napromieniowanego

gamma

wirusa

SAR-SCoV-2 (BEI Resources NR-52287) do stężenia 2,8 X105 TCID50/ml. W tym

badaniu materiał wyjściowy został wprowadzony do objętości zbiorczej ludzkiej
macierzy z jamy nosowo-gardłowej uzyskanej od zdrowych dawców i potwierdzono

negatywny wynik dla SARS-CoV-2. Przy każdym rozcieńczeniu do wymazów dodano

20 μl próbek, a wymazy przetwarzano w celu wykonania testu Sure Status®
COVID-19 Antigen Card Test zgodnie z ulotką dołączoną do produktu, stosując

Analiza statystyczna

Wyniki

00

EFEKT HAKA WYSOKIEJ DAWKI

dawki,

Sure Status® COVID-19
Antigen Card Test

Negatywne

23

Negatywne

Badania granicy wykrywalności (Limit Of detection - LOD) określają najniższe
wykrywalne stężenie SARS-CoV-2, przy którym 100% wszystkich (prawdziwie
pozytywnych) powtórzeń jest pozytywnych. LOD dla testu Sure Status® COVID-19
Antigen Card Test została określona przy użyciu rozcieńczeń ograniczających
SARS-CoV-2 napromieniowanego promieniami gamma (BEI Resources; NR-52287,
Lot# 70033322).
NR-52287 jest preparatem koronawirusa 2 związanego z SARS (SARS-CoV2), izolat
USA WA1/2020, który inaktywowano poprzez napromieniowanie promieniami gamma
w dawce 5 x106 RAD. Materiał został dostarczony jako zamrożony o stężeniu 2.8 x105
TCID50/ml. Przypuszczalnie negatywne próbki z jamy nosowo-gardłowej
rozcieńczono w PBS (uzupełnionym 0,05% Tween, pH=7,4) i połączono w celu
utworzenia matrycy klinicznych wymazów z nosa. SARS-Related Coronavirus 2,
Izolat USA WA1/2020, napromieniowany gamma został rozcieńczony w tej puli
macierzy naturalnego wymazu z nosa w celu uzyskania różnych rozcieńczeń wirusa
wymaganych do badania LOD. Przygotowano wymyślone próbki wymazu z nosa,
absorbując 20 μl każdego z rozcieńczeń wirusów na wymazówkę. Wymazy badano
zgodnie z procedurą testową podaną w ulotce dołączonej do opakowania.
Na podstawie opisanych badań ustaliliśmy, że wstępna granica wykrywalności (LOD)
wynosi 22,4 TCID50 wymazu. Końcowa wartość LOD określono jako najniższe
stężenie wirusa, które zostało wykryte >95% czasu. Stężenie 22,4 TCID50 / wymaz
zostało zbadane (20) razy. Dwadzieścia (20) z dwudziestu (20) testów dało wynik
pozytywny dla stężenia 22,4 TCID50 / wymaz. Na podstawie tych badań potwierdzono,
że ostateczna granica wykrywalności (LOD) wynosi 22,4 TCID50 / wymaz.

rzeczywistym (rRT-PCR), zatwierdzony przez FDA do użytku w nagłych przypadkach,

KROK 7

Pozytywne(C t > 30)

106

WYDAJNOŚĆ ANALITYCZNA

Brak linii kontrolnej "C" w oknie wyników
(niezależnie

Pozytywne(C t < 30)

Pozytywne

GRANICA WYKRYWALNOŚCI (CZUŁOŚĆ ANALITYCZNA)

wskazówkami lub test mógł ulec uszkodzeniu.

WEWNĘTRZNA KONTROLA JAKOŚCI
Wizualizacja czerwonej linii kontrolnej w teście Sure Status® COVID-19 Antigen Card
Test wskazuje, że aktywny składnik pasków działa i migracja jest udana. Linia
kontrolna jest kontrolą proceduralną i służy do wykazania działania funkcjonalnego
odczynników i prawidłowej migracji płynu. Jeśli proceduralna linia kontrolna nie
rozwinie się w ciągu 20 minut, wynik testu uznaje się za nieważny i zaleca się
ponowne badanie z użyciem nowej kasetki testowej. Jeśli wewnętrzna proceduralna
linia kontrolna nadal nie pojawia się w ponownym teście, prosimy o kontakt z Działem
Wsparcia Technicznego pod numerem +91-260-2780112/113 (Dostępne godziny: od
poniedziałku do piątku: (od 08:00 do 17:00 IST) lub info@premiermedcorp.com.

SURE STATUS
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ANTIGEN
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Metoda komparatywna pozytywnych
wartości cyklu progowego

Sure Status® COVID-19 Antigen
Card Test

NIEWAŻNE WYNIKI

ściskając

wartości Ct ≤ 30. Spośród 31 próbek o wartości Ct > 30, poprawnie wykryliśmy 23

nieobecność antygenu SARS-CoV-2.

razy.

(rRT-PCR),

z 137 miało wartość Ct > 30. Nasz test był w stanie wykryć wszystkie 106 próbek o

kontrolnej "C", jak na rysunku, test wskazuje na

T

rzeczywistym

Status® COVID-19 Antigen Card Test. Jak przedstawiono w poniższej tabeli, spośród

Jeżeli pojawi się tylko jedna linia, przy linii

C

okręcić

KROK 5
Wyjąć

1) Przed wykonaniem testu doprowadzić składniki zestawu Sure Status® COVID-19
Antigen Card Test do temperatury pokojowej (15°C do 30°C).
2) Otworzyć saszetkę z kasetką testową i wyjąć kasetkę. Jeśli kolor środka
osuszającego zmienił się z pomarańczowego na zielony, nie należy używać
kasetki testowej. Oznaczyć kasetkę testową numerem identyfikacyjnym
pacjenta. Umieścić kasetkę testową na czystej i równej powierzchni.
3) Odkręcić butelkę z buforem ekstrakcyjnym i napełnić probówkę buforem
reakcyjnym aż do wytłoczonego oznaczenia lub dodać 12 kropli (ok. 300 μl)
buforu ekstrakcyjnego. Pobrać próbkę wymazu z jamy nosowo-gardłowej za
pomocą wymazówki znajdującej się w zestawie.
Uwaga: Zobacz rysunki powyżej.
4) Umieścić próbkę wymazu w probówce z buforem reakcyjnym i okręcić 5-10 razy.
5) Wyjąć wymazówkę ściskając boki probówki, aby wycisnąć płyn z wymazówki.
Usunąć zużytą wymazówkę jako niebezpieczny odpad biologiczny.
6) Zamknąć szczelnie nasadkę na probówce. Odwrócić pionowo probówkę i
delikatnie ścisnąć, aby umieścić 3 krople próbki w dołku na kasetce testowej.
Uwaga: Dodać dokładnie 3 krople buforu ekstrakcyjnego, ponieważ istnieje
możliwość uzyskania fałszywie pozytywnych wyników, gdy w teście została
użyta niewystarczająca ilość buforu ekstrakcyjnego.
7) Odczytać wynik w ciągu 15-20 minut. Nie należy interpretować wyniku po 20
minutach.
Uwaga: Jeśli okno testowe (tło) nie jest czyste po 15 minutach, odczytać wynik
dokładnie po 20 minutach.
8) Po zapisaniu wyników, kasetkę testową i pozostały roztwór z probówki usunąć
jako niebezpieczne odpady biologicznie.

5-10

i

czasie

W

Wynik jest negatywny lub niereaktywny.

KROK 2

Powoli obracać wymazówką (w prawo i w lewo) w nozdrzu, aby wchłonęła wydzielinę.
Powoli wyjąć wymazówkę po obracaniu.

w

w

137 dodatnich próbek z jamy nosowo-gardłowej, 106 próbek miało wartość Ct <30. 31

WYNIK NEGATYWNY

Odchylić głowę pacjenta do tyłu o 70 stopni. Wprowadzić sterylną wymazówkę
(mini-końcówkę) do nozdrza pacjenta, wyczuć powierzchnię tylnej części jamy
noso-gardłowej. (Wymazówka powinna sięgać na głębokość równą odległości od
nozdrzy do zewnętrznego otworu ucha).

transkryptazą

jamy nosowo-gardłowej metodą porównawczą (rRT-PCR) z wynikami testu Sure

SARS-CoV-2

SURE STATUS
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odwrotną

Uwaga: Słabo widoczną linię także należy
interpretować jako linię reaktywną.

KROK 4

z

zatwierdzony przez FDA. Skorelowano wyniki uzyskane dla 137 dodatnich próbek z

Wynik jest pozytywny lub reaktywny.

POBIERANIE WYMAZU Z JAMY NOSOWO-GARDŁOWEJ (NOSOGARDZIELI)

KROK 1

wymazów z jamy nosowo-gardłowej zwalidowano stosując test reakcji łańcuchowej

procedurę odpowiednią dla próbek wymazu z jamy nosowo-gardłowej pobranych od

Procent

95% przedział ufności

Czułość

94,16%

88,44% ― 98,5%

Specyﬁczność

100,0%

99,43% ― 100,0%

pacjenta.

Nie zaobserwowano żadnego wpływu na wydajność testu ani "efektu haka" przy

wysokich dawkach do 2,8 X105 TCID50 / ml napromieniowanego gamma testem
SARS-CoV-2 z Sure Status® COVID-19 Antigen Card Test.

Odczytać wynik.

2

3

