
Kat. číslo Vzorek Výsledek Balení 

0555C4X025 výtěr z přední části nosu 15 minut 25 testů

96,03% 99,26%

Výtěr z přední části nosu Jednoduché použití Senzitivita Specificita Americká  
technologie 

neinVaziVní metoda Vyšetření antigenu 2019-nCoV
■ bezbolestný, šetrný a jednoduchý odběr 
■ velmi spolehlivý, vysoká senzitivita a specificita
■ vhodný pro každého

V-CHEK™ 2019-nCoV  
Ag RAPID TEST

Antigenní test - výtěr z přední části nosu 



2019-nCoV Ag
Rapid Test Kit

(Imunochromatografie)

Výsledky srovnávacího testu RT-PCR

Pozitivní (+) Negativní (-) Celkem

Zjištěno pozitivní 266 2 268 Sensitivita 96.03%, 95% CI (93.03,97.77)

Zjištěno negativní 11 226 237 Specificita 99.26%, 95% CI (97.33, 99.80)

Celkem 277 228 505 Přesnost 97.43%, 95% CI (95.65, 98.49)

AnAlýzA poroVnáVAJící Studie

25 testů v balení 

Pro snadnější manipulaci se zkumavkou použijte pracovní stojánek.

1. Přidejte 80 μl (3 kapky) zpracovaného vzorku do jamky na vzorek 
a začněte měřit čas. K přesnějšímu odběru pufru/vzorků použijte 
pipetu.

2. Test se spustí, jakmile se ve výsledkovém okénku uprostřed karty 
začne pohybovat fialová barva.

POZN.: Testovací kazetu položte na rovný povrch a test provádějte při 
pokojové teplotě.

poStup měření

interpretAce VýSledKŮ
Výsledek odečtěte po 15 minutách.
Odečtení výsledku po méně než 15 minutách, může vést k nesprávně 
negativnímu výsledku.Odečtení výsledku po více než 20 minutách, může vést 
k nesprávně pozitivnímu výsledku. 

Pozitivní negativní neplatný

Veškerá sdělení  mají pouze informační charakter, bez záruky správnosti jeho obsahu. QuicKSeAl internAtionAl, s.r.o. neručí za správnost obsahu z důvodu možných tiskových a redakčních chyb. 
© 2021 QuicKSeAl internAtionAl, s.r.o.použití obrázků a textů není bez předchozího souhlasu dovoleno. Všechna práva vyhrazena.

informace a objednávky:
QuicKSeAl internAtionAl, s. r. o.
Korytná 47, 100 00 praha 10
info@quickseal.eu 

www.quickseal.eu
+420 273 167 580
 quickseal.eu

 odBěr VzorKu
1. Hlavičku výtěrové tyčinky zasuňte do levé nosní dírky  

(2-3 cm) a nejméně 5krát otočte proti stěně nosní dírky.
2. Vyjměte výtěrovou tyčinku z nosu a poté ji zasuňte do pravé nosní 

dírky (2-3 cm) a nejméně 5krát otočte proti stěně nosní dírky.
3. Vyjměte výtěrovou tyčinku z nosu.

 zprAcoVání VzorKu
Pro snadnější manipulaci se zkumavkou použijte pracovní stojánek.

1. Odšroubujte kapátko ze zkumavky s pufrem.
2. Ponořte hlavičku výtěrové tyčinky se odebraným vzorkem do 

zkumavky s pufrem a 10krát jí otočte, a přitom stlačujte spodní 
část zkumavky. 

3. Vyjměte výtěrovou tyčinku ze zkumavky a současně stlačte boky 
zkumavky, aby se z hlavičky tyčinky extrahovala kapalina se vzorkem. 

4. Na zkumavku našroubujte víčko s kapátkem.
5. Odlomte špičku kapátka.


