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BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS 
 RYCHLÝ DIAGNOSTICKÝ TEST PRO KVALITATIVNÍ DETEKCI ANTIGENU SARS-COV-2  

Z VÝTĚRU Z NOSOHLTANU NEBO VÝTĚRU Z NOSU. 
Pouze pro profesionální použití in vitro. 

 
 

1 I URČENÝ ÚČEL POUŽITÍ 
BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS test je rychlý in vitro 
imunochromatografický test určený ke kvalitativní detekci 
nukleokapsidového proteinu (N), antigenu SARS-CoV-2, ve vzorcích z 
výtěru z nosohltanu nebo výtěru z nosu. Je určen pro rychlou diagnostiku 
infekcí SARS-CoV-2.  
 

2 I  SOUHRN 
COVID-19 je akutní infekční onemocnění dýchacích cest. Lidé jsou k 
němu obecně náchylní. V současné době jsou pacienti infikovaní novým 
koronavirem hlavním zdrojem infekce; zdrojem infekce mohou být také 
asymptomatičtí infikovaní lidé. Podle současného epidemiologického 
výzkumu je inkubační doba 1 až 14 dní, převážně však 
3 až 7 dní. Mezi hlavní projevy patří horečka, únava a suchý kašel. Plný 
nos, rýma, bolest v krku, svalové křeče a průjem se vyskytují u malého 
počtu pacientů. 
 

3 I PRINCIP TESTU 
BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS test je kvalitativní membránový imunotest, 
který využívá vysoce citlivé monoklonální protilátky k detekci 
nukleokapsidového proteinu (N) SARS-CoV-2 z výtěru z nosohltanu (NP) 
nebo výtěru z nosu (NS). Testovací proužek obsahuje částice koloidního 
zlata konjugované s monoklonálními protilátkami proti N proteinu SARS-
CoV-2. Membrána je pokryta sekundárními protilátkami pro N protein 
SARS-CoV-2.  Když je vzorek přidán do otvoru pro vzorek, vysušené 
konjugáty v reagenční kazetě jsou rozpuštěny a migrují spolu se vzorkem. 
Pokud je ve vzorku přítomen antigen SARS-CoV-2, komplex vytvořený 
mezi konjugátem anti-SARS-CoV-2 a virem bude zachycen specifickými 
anti-SARS-CoV-2 monoklonálními protilátkami, které pokrývají oblast 
testovací linie (T). 
Nepřítomnost linie T naznačuje negativní výsledek. V testu je zahrnuta 
vnitřní procesní kontrola ve formě barevného proužku, který se objevuje v 
oblasti kontroly (C), což naznačuje, že byl přidán správný objem vzorku a 
došlo k nasáknutí membrány. 
 

4 I OBSAH SOUPRAVY 
Dodávaný materiál 

Testovací kazety 
Pufr 
Sterilní tampóny (CE 0197) 
Návod k použití 

Extrakční zkumavky 
Kapátka 
Pracovní stojánek 
 

Materiál požadovaný, ale nedodávaný 
Hodiny, časovač nebo stopky 

 

 

5 I VAROVÁNÍ 

 Pouze pro profesionální použití pro diagnostiku in vitro. Nepoužívejte po 
uplynutí data spotřeby. 

 Nejezte, nepijte a nekuřte v prostoru, kde se pracuje se vzorky nebo 
soupravami. 

 Se všemi vzorky pracujte jako kdyby obsahovaly infekční agens. Během 
celého procesu dodržujte zavedená opatření proti mikrobiologickému 
riziku a dodržujte standardní postupy pro správnou likvidaci vzorků. 

 Při testování vzorků mějte na sobě oblečený ochranný oděv jako je 
laboratorní plášť, jednorázové rukavice a ochrana očí. Vyměňte 
rukavice před každým novým odběrem / testem.  

 Použité testy, vzorky a potenciálně kontaminované materiály by měly 
být zlikvidovány v souladu s místními předpisy. 

 Vlhkost a teplota může nepříznivě ovlivnit výsledky. Vzorky mohou být 
odebírány ve venkovních prostorech. Nicméně, testování a interpretace 
výsledků musí být provedena na místě bez nadměrné vlhkosti a při 
teplotě mezi 15°C a 30°C. 

 Extrakční pufr obsahuje roztok s konzervační látkou (0,09% azid sodný). 
Pokud roztok přijde do styku s pokožkou nebo očima, vypláchněte je 
velkým množstvím vody. 

 Roztoky, které obsahují azid sodný, mohou výbušně reagovat s 
olověným nebo měděným potrubím. Po vylití roztoků do dřezu 
spláchněte velkým množstvím vody. 

 Při odběru vzorku z nosohltanu nebo z nosu použijte výtěrový tampón 
dodávaný v soupravě. 

 Pro získání přesných výsledků nepoužívejte na pohled krvavé nebo 
příliš viskózní vzorky. 

 Testovací kazeta by měla zůstat v uzavřeném obalu až do jejího použití. 
Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.  

 Tampóny, zkumavky a testovací kazety jsou pouze na jednorázové 

použití. 

 Chcete-li snížit riziko kontaminace rukou nebo ovzduší:  
a.Před odebráním nového vzorku a provedením nového testu vyměňte 

rukavice. 

b.Po odebrání vzorku bez výměny rukavic a dezinfekce rukou, 
nevyjímejte součásti ze soupravy. 

c.Provádějte odběr vzorku a testování v dobře větraných místnostech. 
 

6 I SKLADOVÁNÍ A STABILITA 

 Soupravu lze skladovat při pokojové teplotě nebo v chladničce (2-30°C). 

 Nezmrazujte žádné součásti testovací soupravy. 

 Nepoužívejte testovací kazetu ani reagencie po uplynutí doby 
použitelnosti. 

 Testovací kazeta, která byla mimo uzavřený obal déle než 1 hodinu, by 
měla být zlikvidována. 
 

7 I ODBĚR A SKLADOVÁNÍ VZORKŮ 

Použijte výtěrový tampón dodaný v soupravě.  
Pokud je to nutné, nechte pacienta vysmrkat. 
Pouze odběr vzorků lze provádět ve venkovních prostorech. Testování by 
mělo být provedeno ve vnitřních prostorech při 15-30°C. 
Vzorky by měly být testovány co nejdříve po odběru. 
 

Odběr vzorku z nosohltanu 
1. Opatrně vložte výtěrový tampón vodorovně do nosní dírky pacienta až 

k povrchu zadního nosohltanu, kde se tvoří nejvíce sekretu. 
2. Setřete povrch zadního nosohltanu. Tampónem několikrát otočte. 
3. Vyjměte tampón z nosní dutiny.  

 
 

Odběr vzorku z nosu 

1. Opatrně vložte tampón do jedné nosní dírky, do vzdálenosti 2-4 cm, 
dokud se nesetkáte s odporem. 

2. Tampónem otřete 5krát sliznici uvnitř nosní dírky, abyste zajistili, že 
setřete jak hlen, tak buňky. 

3. Stejným tampónem opakujte tento postup pro druhou nosní dírku, 
abyste zajistili adekvátní odběr vzorku z obou nosních dutin. 

4. Vytáhněte tampón z nosní dutiny.  

 
 

8 I POSTUP PŘÍPRAVY VZORKU 
1. Extrakční zkumavku vložte do pracovního stojanu. Ujistěte se, že 

zkumavka stojí pevně, a že se dotýká dna pracovního stojanu. 
2. Do extrakční zkumavky přidejte 0,3 mL (10 kapek) extrakčního pufru. 
3. Vložte tampón do extrakční zkumavky, která obsahuje 0,3 mL 

extrakčního pufru.  
4. Tampónem alespoň 6x otočte a současně jeho konec mačkejte proti 

spodní a boční stěně extrakční zkumavky.  

5. Tampón ponechte ve zkumavce 1 minutu.  
6. Zkumavku několikrát stiskněte, aby se vzorek z tampónu zcela 

extrahoval, především v případě viskózních vzorků. Odstraňte tampón. 
Extrahovaný roztok bude použit jako testovaný vzorek. Může být 
skladován až 30 minut při pokojové teplotě (15-30°C). 

 

9 I TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ VZORKU 
Výtěrový tampón nikdy nevracejte zpět do originálního obalu. 
Pro dosažení nejlepšího výsledku by výtěrový tampón NP nebo NS měl 
být testován co nejdříve po odebrání vzorku. Pokud okamžité testování 
není možné, doporučuje se výtěrový tampón NP nebo NS umístit do čisté 
nepoužité zkumavky označené údaji o pacientovi a utěsněné zkumavky 
skladovat při pokojové teplotě (15-30°C) po dobu až 1 hodiny po odběru 
vzorku nebo 3 hodiny při 2-8°C. Pokud mezi odběrem a testováním nejsou 
dodrženy podmínky skladování, vzorek zlikvidujte. Pro testování musí být 
odebrán nový vzorek. 
 

10 I POSTUP TESTOVÁNÍ 
Před provedením testu kazetu, testovaný vzorek, pufr a/nebo 

Ref : SW4000605 
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kontrolní materiály vytemperujte na pokojovou teplotu (15-30°C). 

1. Vyjměte testovací kazetu z uzavřeného obalu a použijte ji do jedné 
hodiny. Položte testovací kazetu na čistý a rovný povrch.  

2.Nasaďte kapátko na extrakční zkumavku. 
3.Otočte extrakční zkumavku se vzorkem a stisknutím přidejte 4 kapky 

(přibližně 100 µL) testovaného vzorku do okénka pro vzorek. 
4.Počkejte, až se objeví barevné proužky. Výsledek by měl být odečten 

za 15 minut. Po 20. minutě již výsledek neinterpretujte.  
 

11 I  INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 
POZITIVNÍ: 

Přítomnost dvou proužků – kontrolní linie (C) a testovací linie 
(T) – v okně výsledků znamená pozitivní výsledek. 

 

NEGATIVNÍ: 
Přítomnost pouze proužku kontrolní linie (C) v okně výsledků 
znamená negativní výsledek. 
 

NEPLATNÝ: 

Pokud v okně výsledků po provedení testu není kontrolní 
proužek (C) vidět, výsledek je vyhodnocen jako neplatný. 
Je doporučeno vzorek znovu stanovit s použitím nového testu.  

 

POZNÁMKA:  

1. Intenzita barvy proužku v testovací zóně (T) a kontrolní zóně (C) se může lišit v 

závislosti na koncentraci analytu ve vzorku. Jakýkoli odstín barvy v testovací zóně 

(T) a kontrolní zóně (C) je třeba vyhodnotit jako pozitivní. Mějte prosím na paměti, 

že se jedná pouze o kvalitativní test, který nemůže určit koncentraci analytů ve 

vzorku. 

2. Pravděpodobnými důvody pro nezobrazení se kontrolního proužku jsou: 

nedostatečný objem vzorku nebo velmi viskózní vzorek, nesprávný pracovní 

postup (nesprávná extrakce z tampónu, nedodržení teplotních podmínek a míry 

vlhkosti při provedení testu), nebo použití testů, které byly otevřeny více než jednu 

hodinu nebo mají prošlou dobu použitelnosti. 
 

12 I  KONTROLA KVALITY 
Součástí testu je procesní kontrola. Červený proužek v kontrolní zóně (C) 
značí vnitřní procesní kontrolu. Potvrzuje dostatečné množství vzorku i 
správnou techniku provedení. Se soupravou nejsou dodávány kontrolní 
standardy, ale jsou k dispozici samostatně pod následujícími referencemi: 
SW40009 (výtěr pro pozitivní kontrolu) a 6060001 (výtěr pro negativní 
kontrolu). Toto jsou jediné kontrolní materiály, které se mohou použít s 
tímto testem. Doporučuje se, aby pozitivní a negativní kontroly byly 
testovány v rámci správné laboratorní praxe, aby se potvrdila správnost 

pracovního postupu a ověřila správnost provedení testu. 
 
13 I  OMEZENÍ 
1. Etiologie respirační infekce způsobené jinými mikroorganismy než 

SARS-CoV-2 nebude tímto testem stanovena. Test BIOSYNEX 
COVID19 Ag BSS je schopen detekovat životaschopný i 
neživotaschopný SARS-CoV-2. Výsledek testu BIOSYNEX COVID-19 
Ag BSS závisí na množství antigenu a nemusí korelovat s výsledky 
kultivace viru provedenými na stejném vzorku. 

2. Nedodržení daného postupu testování může nepříznivě ovlivnit a/nebo 
zneplatnit výsledek testu. 

3. Pokud je výsledek testu negativní a klinické příznaky přetrvávají, 
doporučuje se provést další testování pomocí jiných klinických metod. 
Negativní výsledek ještě zcela nevylučuje přítomnost antigenů SARS-
CoV-2 ve vzorku, protože mohou být přítomny pod minimální detekční 
hranicí testu nebo vzorek byl nesprávně odebrán nebo transportován. 

4. Stejně jako u všech diagnostických testů by měla být potvrzená 
diagnóza stanovena pouze lékařem až po vyhodnocení všech klinických 
a laboratorních nálezů. 

5. Pozitivní výsledky testů nevylučují zároveň infekci i jinými patogeny.  
6. Pozitivní výsledky testu nerozlišují mezi SARS-CoV a SARS-CoV-2. 
7. Antigen detekovaný testem je N protein. Různé dosud popsané varianty 

viru v některých zemích (Velká Británie, Jižní Afrika, Brazílie ...) se týkají 
mutací Spike proteinu, a proto nemají žádný vliv na funkčnost testu. 

8. Použití vzorků skladovaných v transportním médiu nebo fyziologickém 
roztoku může nepříznivě ovlivnit výsledky. Používejte pouze čerstvě 
odebrané vzorky za použití dodaných tampónů. 

 

 

14 I  CHARAKTERISTIKY VÝKONU 
Citlivost, specificita a přesnost 
Výtěr z nosohltanu 
Test BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS byl hodnocen na základě testování 
vzorků získaných od pacientů. Komerční molekulární test byl použit jako 
referenční metoda. Studie zahrnovala 248 vzorků (103 potvrzených 
pozitivních a 145 negativních vzorků). 
 
 

 PCR Celkové 

výsledky 
  Pozitivní Negativní 

BIOSYNEX 

COVID-19 Ag 

BSS (NP) 

Pozitivní 99 0 99 

Negativní 4 145 149 

Celkové výsledky 103 145 248 

Citlivost: 96% (95%CI*: 93,6-98,4%)                        *Interval spolehlivosti 
Specificita: 100% (95%CI*: 100%-100%) 
Přesnost: 98% (95%CI*: 96,4-99,6%) 
 

Citlivost testu BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS byla také vypočtena na 
základě Ct pozitivních klinických vzorků.   

 
PCR  

Pozitivní PCR  

Negativní 
Celkové 

  0≤Ct≤20 21≤Ct≤30 31≤Ct≤35 výsledky 

BIOSYNEX 

COVID-19 Ag 

BSS (NP) 

Pozitivní 24 45 30 0 99 

Negativní 1 1 2 145 149 

Celkové výsledky 25 46 32 145 248 

Citlivost   0≤Ct≤20: 96% 
Citlivost 21≤Ct≤30: 98% 
Citlivost 31≤Ct≤35: 94% 
 

Výtěr z nosu 

Test BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS byl hodnocen na základě testování 
vzorků získaných od pacientů. Komerční molekulární test byl použit jako 
referenční metoda. Studie zahrnovala 249 vzorků (109 potvrzených 
pozitivních a 140 negativních vzorků). 

 PCR Celkové 

výsledky 
  Pozitivní Negativní 

BIOSYNEX 

COVID-19 Ag 

BSS (NS) 

Pozitivní 106 0 106 

Negativní 3 140 143 

Celkové výsledky 109 140 249 

Citlivost: 97,2% (95%CI*: 92,1-99,4%)                      *Interval spolehlivosti 
Specificita: 100% (95%CI*: 100%-100%) 
Přesnost: 98,8% (95%CI*: 96,5-99,8%) 
 

Zkřížená reaktivita 
Nebyla pozorována žádná zkřížená reaktivita se vzorky pozitivními na 
lidský koronavirus (229E, OC43, NL63 a HKU1), virus chřipky A & B, RSV 

A & B, Adenovirus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, 
Legionella pneumophila a proti viru Parainfluenzy (1-4).  
 

Mez detekce 
Mez detekce testu je 1,15 x 102 TCID50/mL (Medián infekční dávky pro 
tkáňové kultury) a je získaná z inaktivovaného virového vzorku zahříváním 
na 65°C po dobu 30 minut. 
 

Rušivé látky 
U následujících látek nebyla prokázána žádná pozitivní ani negativní 
interference: lidská krev (s antikoagulanty EDTA), mucin, antivirotika 
(Oseltamivirfosfát, Ribavirin), antibiotika (Levofloxacin, Azithromycin, 
Meropenem, Tobramycin), nosní spreje nebo kapky (Fenylefrin, 
Oxymetazolin, Alkalol nosní výplach, 0,9% NaCl), nosní kortikosteroidy 
(Beclomethason, Hexadecadrol, Flunisolid, Triamcinolon, Budesonid, 
Mometason, Fluticasone, Fluticasone propionate). 
 

SYMBOLY 
 

 

Pozor, viz návod k 
použití 

 
 

Testů v soupravě  
 

Katalogové číslo 

 

Pouze pro in vitro 

diagnostické použití 
 

 

Chovávejte při teplotě  
2-30°C 

 
 

Pro jednorázové použití 

 

Výrobce  
 

Číslo šarže  

 

Doba použitelnosti 

 
Pufr       
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