
JMÉNO A DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Smart COVID-19 IgM / IgG Rapid Diagnostic Test (RDT) je jednorázová a rychlá 
laterální průtoková chromatografická imunoanalýza pro kvalitativní test detekující 
protilátky SARS-CoV-2 (virus COVID-19) v lidském séru, plazmě nebo plné krvi. Jedná 
se o in vitro diagnostický zdravotnický prostředek. Tento test je určen k použití v místě 
péče (nemocnicích, laboratořích a zdravotnických zařízeních) jako pomůcka při 
diagnostice infekce SARS-CoV-2. Uživatelé jsou odborníci v nemocnicích a na klinikách. 
Nereaktivní výsledek nevylučuje možnost expozice viru COVID-19. Klinická korelace je 
indikována vhodným lékařským hodnocením a případně dalším testováním, aby bylo 
možné rozhodnout, zda je diagnóza COVID-19 přesná.

SOUHRN
SARS-CoV-2 se poprvé objevil v prosinci 2019 jako záhadné respirační onemocnění ve 
Wu-chanu v Číně. To bylo brzy potvrzeno jako nový druh koronaviru a infekce se od té 
doby rozšířila po celém světě. Mezinárodní výbor pro taxonomii virů to nazývá 
„závažným akutním respiračním syndromem koronavirus 2“ nebo SARS-CoV-2, protože 
souvisí s virem, který způsobil vypuknutí SARS v roce 2003. Světová Zdravotnická 
Organizace (WHO) to od 11. února 2020 nazývá virem COVID-19, aby se zabránilo 
záměně se SARS. Koronaviry jsou obalené viry RNA, které jsou široce distribuovány 
mezi lidmi, jinými savci a ptáky a které způsobují respirační, střevní, jaterní a 
neurologická onemocnění. Je zná-mo, že šest druhů koronavirů způsobuje onemocnění 
lidí. Čtyři viry, 229E, OC43, NL63 a HKU1 převládají a obvykle způsobují běžné 
symptomy nachlazení u imunokompetentních jedinců. Dva další kmeny, závažný akutní 
respirační syndrom koronavirus (SARS-COV) a respirační syndrom Středního východu 
(MERS-COV), mají původ v zoonózách a byly spojeny s občas fatálním onemocněním. 
Koronaviry jsou zoonotické, což znamená, že jsou přenášeny mezi zvířaty a lidmi.

Mezi běžné příznaky infekce patří respirační potíže, horečka, kašel, dušnost a dýchací po-
tíže. Ve vážnějších případech může infekce způsobit pneumonii, závažný akutní 
respirační syndrom, selhání ledvin a dokonce smrt. 

Mezi standardní doporučení, která mají zabránit šíření infekce, patří pravidelné mytí ru-
kou, zakrývání úst a nosu při kašli a kýchání, pečlivé vaření masa a vajec. Vyvarujte se 
úzkého kontaktu s kýmkoli, kdo vykazuje příznaky respiračního onemocnění, jako je 
kašel a kýchání.

VYSVĚTLENÍ TESTU
Smart COVID-19 IgM / IgG RDT se skládá ze složek IgM a IgG. Anti-lidský IgM a anti-
lidský IgG jsou potaženy v testovacích liniích IgM, respektive v oblastech testovacích 
linií IgG. Během testování protilátky SARS-CoV-2 ve vzorku reagují s koloidním zlatem 
značeným antigenem SARS-CoV-2 a vytvářejí imunitní komplexy. Imunitní komplexy 
pak migrují vpřed na membráně chromatograficky kapilárním působením a reagují s anti-
lidským IgM v testovací oblasti IgM (nebo s anti-lidským IgG v testovací oblasti IgG), 
pokud vzorek obsahuje IgM nebo / a IgG protilátky proti SARS-CoV-2.

Výsledkem je, že se v testovací oblasti IgM a / nebo IgG objeví barevná čárka. Pokud 
vzorek obsahuje protilátky IgM SARS-CoV-2, objeví se v oblasti testovací linie IgM 
barevná čárka. Pokud vzorek obsahuje protilátky IgG proti SARS-CoV-2, objeví se v 
oblasti testovací linie IgG barevná čárka. Pokud vzorek neobsahuje protilátky SARS-
CoV-2, neobjeví se žádná barevná čárka v žádné z oblastí testovací linie.

Koloidní zlaté značené kuřecí IgY protilátky jsou kombinovány s předem potaženými ko-
zími anti-kuřecími IgY protilátkami v oblasti kontrolní linie, aby vytvořily kontrolní linii 
kvality C. Jako procedurální kontrola se v oblasti kontrolní linie objevuje vždy barevná 
čárka, označující správný objem přidaného vzorku a správnou migraci po membráně. 
*Alternativně může uživatel požádat o ředidlo. 

POSKYTOVANÝ MATERIÁL. 
1) Ziploc bariéra zabraňující vlhkosti, každý ziploc sáček obsahuje 5 či 25 testovacích proužků.
2) kapací lahvička s pufrem o obsahu 1,6 ml (1 balení pufru pro 5 či 25 testovacích proužků)
3)  návod k použití

POTŘEBNÉ MATERIÁLY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ 
1) Lancety a alkoholové tampony (pouze pro píchnutí do prstu pro odběr plné krve)
2) Odstředivka (pouze pro sérum a plazmu)
3) Pipeta (pro odběr a výdej vzorků)
4) Pipety na přenos vzorků (Poznámka: Pipety jsou označeny 10 µl a 20 µL výplňovými 
liniemi pro odběr séra / plazmy a výdeje plné krve.)
5) Zkumavky na odběr plné krve, séra nebo plazmy
6) Časovač
7) Jednorázové rukavice
8) Nádoba na likvidaci biologického odpadu

Obrázek A: Diagram vzorku pipety na přenos vzorků 

OPATŘENÍ
1)  Pouze pro profesionální použití.
2)  Nepipetujte ústy.
3) Při manipulaci se vzorky používejte ochranný oděv jako jsou laboratorní pláště, 
jednorázové rukavice a ochrana očí.
4) Se vzorky, testovacími proužky obsahující vzorky a pipetami zacházejte, jako by 
byly infekční. Zlikvidujte je v biologicky nebezpečném odpadu.
5)  Po testu důkladně umyjte ruce.

VAROVÁNÍ
Pouze pro lékařské a in vitro diagnostické použití.
1)  Každý testovací proužek je určen pouze pro jedno použití.
2) Před použitím produktu si pozorně přečtěte tento návod k použití. Postupujte 
pečlivě podle pokynů, abyste předešli nepřesným výsledkům testu.

3) Všechny testovací proužky musí být vždy uchovávány v hliníkovém sáčku na ziploc s 
řádně uzavřeným zipem, až těsně do použití testu.
4) Funkční způsobilost proužku bude ohrožena, pokud nebude sáček řádně uzavřen déle než 
7 dní. V takovém případě testovací proužek nepoužívejte a zlikvidujte všechny zbývající 
proužky v sáčku.
5) Nevyhazujte sáček ziploc a návod k použití, dokud se nepoužije poslední proužek.
6) Tento produkt musí být skladován při teplotě 4 až 30 ° C a musí být použit před uvede-
ným datem expirace.
7) Přítomnost vlhkosti může snížit stabilitu zkušebního proužku. Pokud vysoušedlo chybí v 
hliníkovém sáčku na zip, nepoužívejte a zlikvidujte testovací proužek.
8) Před testováním vždy zkontrolujte datum expirace. Nepoužívejte proužky po uplynutí 
 doby použitelnosti.
9) Zlikvidujte vzorky, použitý testovací proužek a použité pipety pro přenos vzorků jako 
potenciálně infekční látky.
10) Nepoužívejte delaminovaný testovací proužek (delaminace nastává, když jsou horní a 
dolní pásky testovacího proužku odděleny).
11) Testovací proužek a pipetu pro přenos vzorků nepoužívejte opakovaně.
12) Špička kapací nádoby se nesmí při kapání pufru dotknout jamky vzorku zkušebního 
proužku, aby se zabránilo křížové kontaminaci. ZNEHODNOŤTE lahvičku s pufrem 
pokaždé, když se špička dostane do kontaktu se vzorkem.
13) Nepoužívejte testovací proužek, pokud jamka vzorku není po odloupnutí odkryta (viz 
obrázek B).
14) Nekvalifikované vzorky povedou ke špatným výsledkům, jako je hemoglobin ve vzorku 
hemolýzy > 6g / l, triglyceridy ve vzorcích hyperlipidémie > 15g / l, bilirubin ve vzorcích 
žloutenky > 0,2g / l, RF > 1200IU / ml v revmatoidních vzorcích.

Obrázek B: 

SKLADOVÁNÍ A STABILITA
Smart COVID-19 IgM / IgG RDT skladujte při teplotě v rozmezí 4 až 30 ° C v uzavře-
ném ziploc sáčku. Uzavřený hliníkový sáček na zip je odolný proti vlhkosti. Chraňte před 
mrazem. Neotvírejte sáček, dokud nejste připraveni provést test. Testovací proužek je 
stabilní do data expirace, pokud je uložen, jak je uvedeno. Nepoužívejte po uplynutí data 
expirace. Pokud hliníkový sáček na ziploc není správně zavřen déle než 7 dní, zlikvidujte 
všechny proužky.

ODBĚR VZORKŮ A PŘÍPRAVA ZKOUŠKY 
A) Odběr plné krve z prstu:
1) Alkoholovým tamponem očistěte oblast, která má být propíchnuta.
2) Zmáčkněte konec prstu a propíchněte jej sterilní lancetou.
3) Použijte pipetu pro přenos vzorku k odběru přibližně 20 µl čerstvé plné krve.
4) Odebraná plné krev by měla být použita ihned po odběru.

B) Venopunkce krve:
1) Zdravotnický pracovník odebere krev do fialové, modré nebo zelené zkumavky na horní 
odběr (obsahující EDTA, citrát nebo případně heparin) venepunkcí.
2 Použijte pipetu pro přenos vzorku k odběru přibližně 20 µl čerstvé plné krve.
3) Krev venipunktury může být použita okamžitě po odběru nebo skladována až 3 dny při 
2-8 ° C.

C) Sérum:
1) Zdravotnický pracovník odebere krev do zkumavky s červeným uzávěrem (neobsahující 
žádné antikoagulanty) venepunkcí.
2) Nechte krev srážet.
3) Oddělte sérum odstředěním.
4) Opatrně odeberte sérum pro testování, označení a / nebo skladování.

D) Plazma:
1) Zdravotnický pracovník odebere krev do fialové, modré nebo zelené zkumavky na horní 
odběr (obsahující EDTA, citrát nebo heparin) venepunkcí.
2) Oddělte plazmu odstředěním.
3) Opatrně odeberte sérum pro testování, označení a / nebo skladování.

Poznámka: Nepoužívejte vzorky hemolytické, zakalená séra a plazmy nebo kontaminované, 
mikroorganismy. Vzorek by měl být skladován při 2-8 ° C po dobu až 3 dnů nebo zmrazen 
při -20 ° C po dobu až 9 dnů. Vyvarujte se poškození vzorku opakovanými cykly zmrazení 
a rozmrazení.

POSTUP TESTOVÁNÍ
1) Před provedením zkoušky se ujistěte, že testovací proužek a vzorek mají pokojovou 
teplotu. Otevřete hliníkový sáček na ziploc a vyjměte jeden proužek. Okamžitě uzavřete 
hliníkový sáček na zip.
2) Odlepte kartu „Peel“ a odkryjte otvor pro vzorek. Položte testovací proužek naplocho na 
zkušební stolici.
3) U vzorků z plné krve stlačte horní konec pipety pro přenos vzorku a naplňte jej vzorkem 
plné krve. Nepřekračujte plnicí linku (20 µL) na přenosové pipetě. Držte přenosovou 
pipetu svisle a okamžitě vydejte celý odebraný vzorek do otvoru pro vzorek. Pokud pipeta 
pro přenos vzorku není k dispozici, použijte vhodnou pipetu a špičku.
4) U vzorků séra a plazmy použijte pipetu pro přenos 10 µL vzorku. Vložte vzorek séra 
nebo plazmy do otvoru pro vzorek. Pokud pipeta pro přenos vzorku není k dispozici, 
použijte vhodnou pipetu a špičku.
5) Po absorbování celého vzorku, přidejte 1 kapku (přibližně 30 µL) pufru do otvoru pro 
vzorek. Držte kapátko ve svislé poloze a zajistěte, aby kapka volně padala, aby se zabránilo 
kontaminaci.
6) Interpretujte výsledek 15 minut po přidání pufru. Odečtené výsledky po 20 minutách již 
nejsou platné.

Návod k použití, C-C01-01, Smart COVID-19 IgM / IgG RDT, Cellid 024, Rev 01
Inteligentní rychlý diagnostický test COVID-19 IgM / IgG
[Pro kvalitativní detekci protilátek viru COVID-19 v séru, plazmě a plné krvi]

20 µl ryska

10 µl ryska

Odstraňte fólii nazvanou Peel.

Vzorek nabrán v pořádku.

Náběr vzorku se nepovedl, testovací proužek zlikvidujte.



INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

IgM POZITIVNÍ: Objeví se dvě barevné čárky. Jedna barevná čárka by se měla vždy 
objevit v oblasti kontrolní linie (C) a další čárka by měla být v oblasti linie IgM.

IgG POZITIVNÍ: Objeví se dvě barevné čárky. Jedna barevná čárka by se měla vždy obje-
vit v oblasti kontrolní linie (C) a další čárka by měla být v oblasti linie IgG.

IgM a IgG POZITIVNÍ: Objeví se tři barevné čárky. Jedna barevná čárka by se měla 
vždy objevit v oblasti kontrolní linie (C) a dvě testovací čárky by měly být v oblasti linie 
IgM a oblasti linie IgG.Poznámka: Intenzita barvy v oblastech testovací linie se může lišit 
v závislosti na koncentraci protilátek SARS-CoV-2 přítomných ve vzorku. Proto by měl být 
jakýkoli odstín barvy v oblasti testovací linie považován za pozitivní.

NEGATIVNÍ: V oblasti kontrolní linie (C) se objeví jedna barevná čárka. V oblasti IgG 
a IgM se neobjeví žádná čárka.

NEPLATNÝ: Kontrolní linie se neobjeví. Nejpravděpodobnějšími důvody selhání kontrolní 
linie jsou nedostatečný objem vzorku nebo nesprávně prováděné procedurální techniky. 
Zkontrolujte postup a opakujte test s novým testovacím proužkem. Pokud problém přetrvává, 
přestaňte okamžitě používat testovací soupravu a kontaktujte místního distributora.

KONTROLA KVALITY
Barevná čárka objevující se v kontrolní oblasti (C) je vnitřní procedurální kontrola. Po-
tvrzuje dostatečný objem vzorku a správnou procedurální techniku. S tímto proužkem 
nejsou dodávány kontrolní standardy. Doporučuje se však, aby pozitivní a negativní 
kontroly byly testovány v rámci správné laboratorní praxe pro potvrzení postupu zkoušky 
a ověření správného provedení testu.

OMEZENÍ
1) Smart COVID IgM / IgG RDT je určen pouze pro diagnostické použití in vitro. Tento test 
by se měl použít k detekci protilátek IgM a IgG proti SARS-CoV-2 ve vzorcích séra, plazmy 
nebo plné krve. Tímto kvalitativním testem nelze určit kvantitativní hodnotu ani rychlost 
zvýšení koncentrace protilátek IgG nebo IgM vůči SARS-CoV-2.
2) Smart COVID IgM / IgG RDT bude indikovat pouze přítomnost protilátek IgM a IgG 
proti SARS-CoV-2 ve vzorku a neměl by se používat jako jediné kritérium pro diagnostiku 
COVID-19.
3) Stejně jako u všech diagnostických testů musí být všechny výsledky zváženy spolu s dal-
šími klinickými informacemi, které má lékař k dispozici.
4) Pokud je výsledek testu negativní a klinické příznaky přetrvávají, doporučuje se další 
následné testování pomocí jiných klinických metod. Negativní výsledek nikdy nevylučuje 
možnost onemocnění COVID-19.
5) Test ukáže negativní výsledky za následujících podmínek:
a. Titr protilátek SARS-CoV-2 ve vzorku je nižší než minimální detekční limit testu.
b. Protilátka SARS-CoV-2 se neobjevila v době odběru vzorku (asymptomatické stádium).
c. Mutace virového genu může změnit epitopy protilátky a vést k falešně negativním vý-
sledkům.
6) Z důvodu omezení metodiky detekce protilátek se k potvrzení negativních výsledků testu 
doporučuje detekce nukleových kyselin nebo metoda identifikace virové kultury.

CHARAKTERISTIKY FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI

Míra koherence negativního referenčního vzorku
Bylo testováno 10 negativních referenčních vzorků a všechny výsledky byly negativní.

Míra koherence pozitivního referenčního vzorku
Bylo testováno 5 IgG pozitivních referenčních vzorků a všechny výsledky byly pozitivní. 
Bylo testováno 5 IgM pozitivních referenčních vzorků a všechny výsledky byly pozitivní.

Minimální detekční limit
Pro testování byly použity 3 IgG referenční detekční referenční vzorky, L1 je negativní, L2 
je neurčitý a L3 je pozitivní. Pro testování byly použity 3 IgM detekční referenční vzorky, 
L4 je negativní, L5 je neurčitý a L6 je pozitivní. Všechny požadavky byly splněny.

Reprodukovatelnost v rámci šarže
Referenční vzorky reprodukovatelnosti IgG a IgM byly testovány 10krát každý paralel-
ně. Výsledky vývoje barev při paralelním stanovení by měly být konzistentní a jednotné. 
Všechny požadavky byly splněny.

Reprodukovatelnost mezi šaržemi
Referenční vzorky reprodukovatelnosti IgG a IgM byly testovány se 3 šaržemi činidel, kaž-
dá šarže byla opakována 10krát. Výsledky vývoje barev paralelního stanovení mezi 3 šarže-
mi by měly být konzistentní a jednotné. Všechny požadavky byly splněny.

Interferenční látky
Nekvalifikované vzorky povedou ke špatným výsledkům, jako je hemoglobin ve vzorku 
hemolýzy > 6 g / l, triglyceridy ve vzorcích hyperlipidémie > 15 g / l, bilirubin ve vzorcích 
žloutenky > 0,2 g / l, RF > 1200 IU / ml ve vzorcích revmatoidů.

Křížová reaktivita
Smart COVID-19 IgM / IgG RDT byl testován a nevykazuje žádnou zkříženou reakci pro-
ti virové protilátce proti lidské imunodeficienci, povrchové protilátce proti hepatitidě B, 
protilátce proti viru hepatitidy C, protilátce Treponema pallidum, protilátce Mycoplasma 
pneumoniae, pozitivním vzorkům protilátky Helicobacter pylori.

Soudržnost klinických vzorků: Citlivost a specifičnost
K ověření bylo testováno celkem 523 klinických vzorků, z toho 142 pozitivních a 381 nega-
tivních. Výsledky testu byly následující:

Citlivost:
A / (A + C)% = 90,85% (95% CI: 84,85% ~ 95,04%)

Specifičnost:
D / (B + D)% = 100,00% (95% CI: 99,04% ~ 100,00%)

Přesnost:
(A + D) / (A + B + C + D)% = 97,51% (95% CI: 95,79% ~ 98,67%)
CI: Interval spolehlivosti
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Odstraňte fólii 
nazvanou Peel.

Objeví se otvor 
pro vzorek.

Držte pipetu ve svislé 
poloze a přidejte 

vzorek do otvoru. 10 
µL v případě plazmy 

nebo séra. 20 µL v 
případě plné krve. 

Přidejte 1 kapku 
pufru do otvoru 

pro vzorek. 

Interpretujte 
výsledek mezi 15 

a 20 minutami 
po přidání 

pufru. 

NEGATIVNÍ

IgM POZITIVNÍ
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IgM a IgG POZITIVNÍ

NEPLATNÝ

Smart 
CVID-19 
IgM/IgG
RDT

Informace o klinických vzorcích
SoučetPozitivní Negativní

Pozitivní A 129 B 0 A+B 129

Negativní C 13 D 381 C+D 394

Součet A+С 142 B+D 381 A+B+C+D 523

Katalogové číslo

Limit dávky / číslo 
šarže

Použitelné do data

Chraňte před 
slunečním zářením

Obsahuje dostatečné 
množství pro 600 
testů

Obsahuje dostatečné 
množství pro 5 či 
25 testů

Výrobce
Cell ID Pte Ltd
3 Gambas Crescent,
Nordcom One, 
# 09-08
Singapur 757088
Tel: +65 66357351
www.cid.com.sg

In vitro diagnostický 
lékařský přístroj

Teplotní rozmezí
(rozsah od 4 ° C do 30 ° C)

Návod k použití

Nepoužívejte opakovaně

Označení CE

Zmocněný zástupce v EU

Datum poslední revize: 11/2020

Distributor, dovozce a výrobce pro Českou republiku: IQS Group, s.r.o. 
Hlavní 130, 250 68, Husinec-Řež, IČ: 24279501, www.smartcovid.cz
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