
Poważny ostry zespół oddechowy coronavirus 2 (SARS-COV-2) jest szczepem wirusa, który 
spowodował wybuch nowej choroby koronawirusowej (COVID-19), która następnie 
dotknęła kraje i regiony na całym świecie. Pojawienie się poważnej choroby może 
doprowadzić do śmierci z powodu masywnych uszkodzeń pęcherzyków płucnych i 
postępującej niewydolności oddechowej. W dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) ogłosiła globalny wybuch COVID-19 pandemią związaną ze znaczną 
zachorowalnością i śmiertelnością.

Artron COVID-19 Antigen Test jest testem immunochromatogra�cznym do wychwytywania 
antygenów, wykrywającym obecność antygenu nukleoprotein wirusa COVID-19 w 
próbkach wymazu z nosogardła. Test ten wykorzystuje chemiczną ekstrakcję antygenów 
wirusowych, a następnie technologię testu immunologicznego w fazie stałej w celu 
wykrycia ekstrahowanego antygenu. Przeciwciała monoklonalne COVID-19 specjalnie 
przeciwko antygenowi COVID-19 są sprzężone ze złotem koloidalnym, osadzonym na 
koniugatowej podkładce i unieruchomione w stre�e testowej membrany nitrocelulozowej. 
Po dodaniu próbki, koniugat złoto-przeciwciało jest nawadniany i antygen COVID-19, jeśli 
występuje w próbce, będzie oddziaływał z przeciwciałami koniugowanymi ze złotem. 
Kompleks antygen-przeciwciało-złoto będzie migrować w kierunku okienka testowego, aż 
do Strefy Testu, gdzie zostaną wychwycone przez unieruchomione przeciwciała, tworząc 
widoczną różową linię (Pasmo Testu) wskazującą na wynik pozytywny. Jeżeli antygen 
COVID-19 jest nieobecny w próbce, w Stre�e Testu (T) nie pojawi się żadna różowa linia.

W celu pełnienia funkcji wewnętrznej kontroli procesu zaprojektowano pasmo kontrolne, 
które ma wskazywać, że test jest przeprowadzany prawidłowo. Poprzez wykorzystanie 
różnych reakcji antygen/przeciwciało, ta linia kontrolna powinna być zawsze widoczna po 
zakończeniu testu. Brak różowej linii kontrolnej w regionie kontrolnym jest wskaźnikiem 
nieprawidłowego wyniku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI
• Wyłącznie do stosowania w diagnostyce in vitro.
• Nie używać ponownie
• Nie używać, jeśli plomba woreczka lub jego opakowanie jest naruszone
• Nie używać po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu
• Nie należy mieszać i wymieniać różnych materiałów testowych.
• Nosić odzież ochronną, taką jak płaszcze laboratoryjne, rękawice jednorazowe i okulary 
ochronne, podczas postępowania z potencjalnie zakażonymi materiałami testowymi lub w 
trakcie wykonywania testu. 
• Po zakończeniu testów należy dokładnie umyć ręce.
• Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w miejscu, w którym przechowywane są materiały 
pobrane do testów lub zestawy do wykonywania testów. 
• Dokładnie czyścić rozlane materiały za pomocą odpowiednich środków dezynfekujących.
• Ze wszystkimi preparatami należy postępować tak, jakby zawierały one substancje 
zakaźne. Podczas procedur badania należy przestrzegać ustalonych środków ostrożności 
dotyczących zagrożeń mikrobiologicznych. 
• Wszystkie preparaty i zużyte urządzenia należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na 
substancje biologicznie niebezpieczne. Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi i ich 
utylizacja powinny być zgodne z lokalnymi, krajowymi lub regionalnymi przepisami.
• Przechowywać poza zasięgiem dzieci.



Chociaz ul'Z4dzenie testuj<1ce zawiera wewn�rzno1 kontrole jakoki (r6zowy pasek w 
obszarze kontroli), dobra praktyka laboratoryjna zaleca codzienne stosowanie zewn�rznej 
kontroll w celu zapewnlenla wrakiwego dzlaranla Ul'Z4dzenia testuJc1cego. Material 
przeznaczony do kontrolijako�ci powinien byt badany zgodnie ze standardowymi 
wymogami kontroli jakoki ustanowionymi przez laboratorium. 

PIIZECHOWYWANE I STAllüiöli: 

• U1Zc1dzenie testowe w zapie�anym opakowaniu moze byt przechowywane w 
temperaturze 2-300C az do uplywu tenninu waznoki. Nie naleiy zamrazac Ul'Zll.dzenia 
testowego. 
• U1Zc1dzenie testowe powinno byt trzymane z dala od bezpo!redniego ™atla 
slonecznego, wilgoci i ciepla. 

CXIIUINICZENIA 

• Zestaw jest przeznaczony W)'i;tcznie dla pr6bek wymaz6w z nosa i gardla, kt6re Si! 
poblerane I badane bezpo�rednfo (tj. wymazy, kt6re NIE zostaly umleszczone w podl'ozu 
transportowym). 
• Zestaw zawiera w5tl:pnie rozcier'lczony adczynnik da przetwarzania w gotowej da uzycia 
Jednorodnej prob6wce. 
• Zestaw NIE JEST PRZEZNACZONY do badania pr6bek plyn6w, takich jak roztwory do 
przernywania. pr6bki aspiratu ade55anega z nasa lub wymaz6w w �rodkach transpartu, 
ponfewaz wynlkl mogc1 byt zagrotone przez nadmferne rozclel'lczenle. 
• Stosowat w potc1czeniu ze strategiil testowania nakreilonc1 przez organy zdrowia 
publicznego na danym obszarze. 
• Wllgotnotc I temperatura mogil niekol'Z)'5tnle wplywac na wyniki. 
• Zawartoit niniejszego zestawu jest przeznaczona do jakokiowego wykrywania antygenu 
COVID-19 z wymazu z nosa, plynu z nosa i aspiratu ode55anego z nosa 
• UJemny wynik testu moze W)'Stclpl� Jeteli pozlom antygenu w pr6bce Jest ponl:teJ granlcy 
wykrywalnoki testu. 
• Niezastosowanie sie do procedury testowania i interpretacji wynik6w test6w moze miec 
negatywny wplyw na wynikl test6w 1/lub spowodowac nlewaznoicWynlku Testu. 
• Negatywne wyniki badar'I nie wykluczajc1 innych zakazer'I wirusowych innych niz 
COVID-19. 
• Pozytywne wynikl test6w nie wykluczaJc1 wsp61zakazenia lnnyml patogenaml. 
, Pozytywne i negatywne wart�ci predykcyjne s11 w duzym stopniu zaleine od prewalen
cji. Falszywe, negatywne wyniki test6w 511 bardziej prawdopodobne podczas szczytowej 
aktywnokl, gdy prewalencJa choroby Jest wysoka. Falszywe pozytywne wynlkl test6w 511 
bardziej prawdopodobne w okresach niskiej aktywnoki grypy, gdy prewalencja jest 
umiarkowana lub niska. 
• Ogranlczenla specyficzne dla danego badanla, w zaleznokr od potrzeb. 
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