
 

 

Wantai SARS-CoV-2 Diagnostics 
 

WANTAI SARS-CoV-2 Ag 

Rapid Test (Colloidal Gold) 
Rapid Test for Detection of SARS-CoV-2 Antigen 

 

Určeno pro analýzu stěru z nazofaryngu a orofaryngu 

POKYNY K POUŽITÍ 

 

 WJ-2910, WJ-2950 

ÚČEL POUŽITÍ 

WANTAI SARS-COV-2 Ag Rapid Test (Colloidal Gold) je 

test založený principu imunochromatografie podélného 

toku (lateral flow immunofluorescent assay, FIA), který 

umožňuje kvalitativní detekci antigenu nukleokapsidu viru 

SARS-CoV-2 ve vzorcích stěru z nazofaryngu (NF) a 

orofaryngu (OF) odebraných do transportního média 

(TM). 

Antigen SARS-CoV-2 je obecně detekovatelný v horních 

cestách dýchacích v akutní fázi infekce. Pozitivní 

výsledek svědčí o přítomnosti virových antigenů. Pro 

stanovení diagnózy a určení infekčnosti je nutné zvážit 

klinické příznaky a anamnézu pacienta. Pozitivita testu 

nevylučuje současnou infekci jiným bakteriálním či 

virovým agens. Detekovaný virus nemusí způsobovat 

prezentované onemocnění. 

Negativní výsledek je nutné považovat za orientační a lze 

jej potvrdit pomocí RT-PCR, pokud je to nutné pro další 

diagnostiku a léčbu. Negativní výsledky nevylučují 

onemocnění COVID-19 a neměly by být užívány jako 

jediná metoda pro klinické rozhodování a rozhodování o 

protiepidemických opatřeních. Negativní výsledek je u 

konkrétního pacienta nutné hodnotit v kontextu případné 

expozice, anamnézy a klinických příznaků COVID-19. 

SHRNUTÍ 

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) je respirační 

onemocnění způsobené virem SARS-CoV-2. Obvyklými 

příznaky jsou horečka, kašel, dušnost a dechové obtíže. 

V závažných případech může infekce způsobit syndrom 

náhlého selhání dýchání (severe acute respiratory 

syndrome, SARS), selhání ledvin či smrt. 

Koronaviry (CoV) jsou početnou skupinou virů, které 

způsobují různé choroby, od nachlazení po závažnější 

onemocnění jako např. Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS-CoV) nebo Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS-CoV). Nový koronavirus z roku 2019, 

dříve známý jako 2019-nCoV a nyní jako SARS-CoV-2, je 

novým kmenem, který byl identifikován jako původce 

pandemie COVID-19. 

PRINCIP ANALÝZY 

WANTAI SARS-COV-2 Ag Rapid Test (Colloidal Gold) 

využívá imunochromatografii kombinovanou s dvojitými 

protilátkami sendvičového uspořádání v kazetě. 

Protilátky proti SARS-COV-2 jsou nataženy na 

nitrocelulózové membráně. S koloidním zlatem 

konjugované protilátky proti SARS-COV-2 jsou 

imobilizované suchem na destičce. Během testování, 

pokud je přítomen antigen viru SARS-COV-2, vytvoří se 

komplexy „protilátka – antigen – koloidním zlatem 

konjugovaná protilátka“ a tyto se agregují v testovací 

zóně (T) a vytvoří červenou linku. Pokud ve vzorku není 

nukleokapsidový antigen SARS-CoV-2, nevytvoří se 

v testovací zóně žádná značka. Sekundární protilátky 

natažené na nitrocelulózové membráně u kontrolní 

oblasti vychytají koloidním zlatem konjugované protilátky 

a vytvoří červenou linku u kontrolní zóně (C), což je 

potvrzením validity testu. 

KOMPONENTY 

Komponenty WJ-2910 WJ-2950 

Testovací kazeta x10 x50 

Extrakční zkumavka x10  x50  

Extrakční činidlo pro 

stěrovou tyčinku 
 6mL x1 lahv.  6mL x5 lahv. 

Extrakční činidlo pro 

transportní médium 
 6mL x1 lahv.  6mL x1 lahv. 

 

Testovací kazeta: Testovací kazety jsou balené 

v kapsičkách s desikantem. Každá kapsička obsahuje 

jednu kazetu na jedno použití. Anti-SARS-CoV-2 

protilátky (anti-N protein) je nanesen na nitrocelulózové 

(NC) membráně kazety. 

Odběrová zkumavka: Prázdná zkumavka pro odběr 

vzorku. 

Extrakční činidlo: borátový pufr, surfaktant. 

Odběrový pufr: borátový pufr, surfaktant. 

Další: příbalový leták, pokyny k použití 

Materiál, který není součástí balení: 

Stopky, pipeta a pipetové špičky, stojan na zkumavky, 

nezbytné osobní ochranné pracovní pomůcky a výtěrové 

štětičky. 

ODBĚR VZORKU 

Požadavky na vzorek: Přijatelným vzorkem pro 

testování touto metodou je výtěr z orofaryngu či 

nazofaryngu odebraný do odběrového pufru či 

transportního média (bez inaktivátoru jako např. 

guanidin-hydrochlorid). 

Je nezbytné dodržet správnou metodu odběru a přípravy 

vzorku. Vzorek odebraný v časné fázi po nástupu 

klinických příznaků obsahuje největší titr viru; vzorky 

odebrané déle než sedmý den po nástupu klinických 

příznaků mají větší pravděpodobnost negativního 

výsledku v porovnání s metodou RT-PCR. Nesprávný 

odběr vzorku či nesprávná manipulace a transport může 

vést k falešně negativním výsledkům. 

Odběr vzorku:  

1. Výtěr z orofaryngu či nazofaryngu：Je nutné použít 

výtěrovou štětičku určenou pro dané agens (nepoužívejte 

univerzální). Hlavice štětičky musí být vyrobená 

z umělých vláken, tyčinka samotná z plastu. 

1.1 Výtěr z nazofaryngu: Použijte odběrovou štětičku pro 

výtěr z nosní dutiny. Jemně otáčejte a tlačte tyčinku 

hluboko do nazofaryngu, několikrát pootočte k získání 

dostatečného množství vzorku. Viz obrázek 1. 

 

Obrázek 1: Nazofaryngeální stěr 

1.2 Výtěr z orofaryngu: Středně silným tlakem setřete 

odběrovou štětičkou zadní stěnu hltanu a tonzil na obou 

stranách. Nedotýkejte se jazyka. 

2. Zpracování vzorku: Po odběru vzorku vložte štětičku 

do přibaleného odběrového pufru nebo do jiného 

transportního média. 

Skladování a transport vzorku: Vzorky odebrané do 

transportního média, analyzované do 12 hodin od odběru 

lze skladovat v teplotě 2-8°C. Dlouhodobě skladujte 

v teplotě do -70°C. Nerozmrazujte vzorek více než třikrát. 

Před testováním nechte vzorek dosáhnout pokojové 

teploty. Rozmrazované vzorky je nutné před analýzou 

důkladně promíchat. Ujistěte se, že pokud je vzorek 

odebírán do transportního média, toto médium nesmí 

obsahovat inaktivační činidla jako je např. guanidin-

hydrochlorid, jinak může způsobit nesprávný výsledek. 

SKLADOVÁNÍ A STABILITA 

Testovací sadu skladujte v teplotě od 2 °C do 30 °C. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Jednotlivé 

komponenty sady jsou stabilní do data exspirace 

uvedené na obalu. Nezmrazujte. 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

WANTAI SARS-COV-2 Ag Rapid Test (Colloidal Gold) 

je určen pouze pro in-vitro diagnostiku  

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 

1. Tento test je určen pouze pro in-vitro diagnostiku a je 

nutné striktně dodržet pokyny k použití. Ujistěte se 

před použitím, že testovací sada není exspirovaná 

(datum exspirace je uvedeno na obalu jako „EXP“). 

Testovací kazetu nelze použít opakovaně. 

2. Nepoužívejte vzorky uložené dlouho v pokojové 

teplotě, zapáchají nebo jeví jiné známky bakteriální 

kontaminace. Kontaminace vzorku může vést 

k nespecifické reakci. 

3. Použité testy a komponenty je nutné likvidovat jako 

infekční nebezpečný odpad. Doporučuje se 

dekontaminace v autoklávu před likvidací. Desikant a 

aluminiový obal nepoužívat vnitřně. 

4. Nekonzumujte stravu a nápoje, nekuřte v prostorách, 

kde se manipuluje s testy či vzorky. Vyhněte se 

přímému kontaktu rukou, očí a úst při odběru vzorku a 

testování. 

5. Při manipulaci se vzorky používejte ochranné 

pomůcky, celotělový ochranný plášť, jednorázové 

rukavice, ochranu očí. Důkladně si umyjte ruce po 

manipulaci se vzorky a testovacími činidly. 

6. Personál používající tento produkt musí být vyškolen 

v imunochromatografických metodách, používat 

předepsané laboratorní a osobní ochranné pracovní 

pomůcky a dodržovat instrukce pro použití této 

testovací sady. Personál musí být dále vyškolen 

v odečítání a interpretaci výsledků této metody. 

7. Reagencie, vzorky a kazety lze používat pouze při 

pokojové teplotě. Testovací kazetu je nutné použít do 

30 minut od vybalení z ochranného obalu, aby se 

zabránilo delší expozici vlhkému vzduchu (vlhkost > 

60 %), což může zkreslit výsledek testu. Pokud je sada 

skladována v teplotě 2 – 8 °C, reagencie a testovací 

kazetu je nutné před použitím temperovat na 

pokojovou teplotu, teprve potom vybalit z ochranného 

obalu. 

8. Během testování je nutné, aby kazeta ležela na rovné 

ploše, aby se zabránilo zrychlení či zpomalení 

laterálního toku a ovlivnilo tak výsledek. 

9. Krev a hlenovitý materiál mohou nepříznivě ovlivnit 

výsledek testu. 

10. Odečtěte výsledek testu za 20 minut po vložení 

materiálu do kazety, ne později než za 30 minut. 

11. Pokud je viskozita odebraného vzorku příliš vysoká, 

může to vést k abnormálnímu toku a ovlivnit výsledek. 

U takových vzorků zvyšte objem extrakčního činidla na 

20 kapek. 

http://www.youdao.com/w/pipettor/#keyfrom=E2Ctranslation


 

 

12. Různé odběrové štětičky mohou absorbovat různý 

objem tekutiny, což může vést k nedostatečnému 

objemu připraveného vzorku, proto štětičku řádně 

vyždímejte o stěnu zkumavky. Pokud je přesto objem 

vzorku nedostatečný, zvyšte objem extrakčního činidla 

na 20 kapek. 

13. Neodchylujte se od popsaného postupu. 

PROVEDENÍ TESTU 

Před použitím zkontrolujte datum exspirace na balení. 

Nepoužívejte testy s prošlou dobou použití. 

Postup pro přímé testování z nazofaryngeálního nebo 

orofaryngeálního stěru: 

Krok 1 Otevřete víčko extrakční zkumavky. Přidejte 12 

kapek extrakčního činidla pro stěrovou tyčinku.  

Krok 2 Vložte odběrovou štětičku do extrakční 

zkumavky. Důkladně štětičkou zamíchejte 

v tekutině a vyždímejte ji o okraje zkumavky. 

Štětičku bezpečně zlikvidujte. Zavřete víčko 

zkumavky a tlakem dovřete. 

Krok 3 Vyjměte testovací kazetu z obalu. Přidejte 4 

kapky extrahovaného vzorku z extrakční 

zkumavky do jamky testovací kazety.  

Odečtěte výsledek testu za 20 minut po 

naložení materiálu do kazety, ne později než za 

30 minut. 

 

Postup pro testování nazofaryngeálního nebo 

orofaryngeálního stěru z transportního média: 

Krok 1 Otevřete víčko extrakční zkumavky. Přidejte 3 

kapky extrakčního činidla pro transportní 

médium. 

Krok 2 Kalibrovanou pipetou odeberte 300μL 

transportního média z transportní zkumavky a 

přidejte ho do extrakční zkumavky. Dobře 

promíchejte. 

Krok 3 Vyjměte testovací kazetu z obalu. Přidejte 4 

kapky extrahovaného vzorku z extrakční 

zkumavky do jamky testovací kazety.  

Odečtěte výsledek testu za 20 minut po 

naložení materiálu do kazety, ne později než za 

30 minut. 

 

V případě, že objem transportního média není 

dostatečný, postup pro testování nazofaryngeálního 

nebo orofaryngeálního stěru z transportního média 

lze upravit následovně: 

Step 1 Otevřete víčko extrakční zkumavky. 

Kalibrovanou pipetou přidejte 20μL extrakčního 

činidla pro transportní médium 

Step 2 Kalibrovanou pipetou odeberte 80μL 

transportního média z transportní zkumavky a 

přidejte ho do extrakční zkumavky. Dobře 

promíchejte. 

Step 3 Vyjměte testovací kazetu z obalu. Kalibrovanou 

pipetou přidejte 80μL extrahovaného vzorku 

z extrakční zkumavky do jamky testovací 

kazety.  Odečtěte výsledek testu za 20 minut 

po naložení materiálu do kazety, ne později než 

za 30 minut. 

VÝSLEDKY 

Kontrola kvality: V kontrolní zóně (C) se zobrazí jedna 

červená linka, což je potvrzením validity testu. 

Neplatný výsledek testu: Pokud se kontrolní zóně (C) 

nezobrazí žádná linka, test je neplatný – zlikvidujte 

kazetu a opakujte postup s novým vzorkem a novou 

testovací kazetou 

Reaktivní výsledek: Jedna červená linka se zobrazí 

v testovací zóně (T) a další v kontrolní zóně (C). Jedná 

se o potvrzení, že tento test detekoval nukleokapsidový 

antigen SARS-CoV-2. 

Nereaktivní výsledek: V testovací zóně (T) se neobjeví 

červená linka, v kontrolní zóně (C) se objeví jedna 

červená linka. Jedná se o potvrzení, že tento test 

nedetekoval nukleokapsidový antigen SARS-CoV-2. 

Tento výsledek však nevylučuje infekci virem SARS-CoV-

2. 

 

Samotný výsledek získaný pomoci testu WANTAI 

SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (Colloidal Gold) nelze 

považovat za konečnou diagnózu COVID-19. Každý 

reaktivní výsledek musí být interpretován společně 

s anamnézou pacienta a s výsledky dalších 

laboratorních testů. Další testování všech reaktivních 

vzorků je požadováno k potvrzení každého 

reaktivního výsledku.  

UKAZATELE SPOLEHLIVOSTI 

Limit detekce (LoD) byl 230 TCID50/mL. 

Klinická spolehlivost: Celkem 148 vzorků 

z nazofaryngeálního a orofaryngeálního stěru 

odebraných od 61 potvrzených případů COVID-19 

v období do 7 dní od nástupu příznaků a od 87 

vyloučených případů COVID-19 (včetně 20 případů 

chřipky A/B) bylo analyzováno tímto testem. Výsledky 

testů byly porovnány s výsledky RT-PCR. Ukazatele 

spolehlivosti byly následující: 

Výsledku tohoto testu v porovnání s RT-PCR 

WANTAI 
RT-PCR 

Pozitivní               Negativní Celkem 

Pozitivní               57 0 57 

Negativní 4 87 91 

Celkem 61 87 148 

Senzitivita 93.44% (95% CI: 84.32%-97.42%) 

Specificita 100.00% (95% CI: 95.77%-100.00%) 

Specificita 100.00% (95% CI: 95.77%-100.00%) 

Výsledky svědčí pro senzitivitu 93.44% (57/61) a 

specificitu 100.00% (87/87), což je důkaz dobré detekční 

schopnosti testu WANTAI SARS-COV-2 Ag Rapid Test 

(Colloidal Gold) u případů v časném období po začátku 

klinických příznaků. 

Zkřížená reaktivita testu WANTAI SARS-COV-2 Ag Rapid 

Test (Colloidal Gold) byla hodnocena na panelu 

respiračních patogenů s vysokou prevalencí. 

No. Patogen Výsledky 

N1 Staphylococcus aureus Neg 

N2 S.pneumoniae Neg 

N3 Virus spalniček Neg 

N4 Virus příušnic Neg 

N5 Ad typ 3 Neg 

N6 Mycoplasma Pneumoniae Neg 

N7 Parainfluenza 2 Neg 

N8 HMPV Neg 

N9 Lidský koronavirus OC43 Neg 

N10 Lidský koronavirus 229E Neg 

N11 Bordetella parapertussia Neg 

N12 Influenza B virus (Victoria) Neg 

N13 Influenza B virus (Y série) Neg 

N14 Influenza A H1N1(2009) Neg 

N15 Influenza A H3N2 virus Neg 

N16 Virus ptačí chřipky H7N9 Neg 

N17 Virus ptačí chřipky H5N1 Neg 

N18 EB virus Neg 

N19 Enterovirus CA16 Neg 

N20 Rhinovirus Neg 

OMEZENÍ 

1. Test je určen pro detekci přítomnosti antigenu viru 

SARS-CoV-2 ze stěru lidského nazofaryngu a 

orofaryngu.  

2. Spolehlivost testu závisí na množství viru ve vzorku 

může a nemusí korelovat s výsledky kultivace viru ze 

stejného vzorku. 

3. Negativní výsledek může být důsledkem nízkého 

obsahu antigenu ve vzorku pod detekční hladinou 

testu nebo nesprávného odběru či manipulace se 

vzorkem. U vzorků odebraných déle než 7 dní od 

nástupu klinických příznaků se zvyšuje 

pravděpodobnost negativního výsledku. Negativní 

výsledek testu nevylučuje možnost nákazy virem 

SARS-CoV-2.  

4. Pozitivita testu nevylučuje současnou infekci jiným 

patogenem. Pozitivita testu nerozlišuje mezi nákazou 

virem SARS-CoV a SARS-CoV-2. 

5. Spolehlivost testu nebyla hodnocena u pacientů bez 

klinických příznaků respirační infekce a může se lišit u 

asymptomatických jedinců. 

6. Nedodržení postupu testování může nežádoucím 

způsobem ovlivnit výsledek testu nebo zapříčinit jeho 

selhání.  

7. Vzorky je nutné odebírat do transportního média bez 

inaktivačního činidla jako je např. guanidin-

hydrochlorid. Mohou se nicméně vyskytovat i jiné 

vlastnosti transportního média, které mohou ovlivnit 

výsledek testu. Před použitím transportního média od 

jiného výrobce se ujistěte, že nezpůsobí nežádoucí 

odchylky. 
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