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Performance Characteristics

Specifikace
Specification

Katalogové
P/N číslo

Součásti

Components

testovací
kazeta×25
Test cassette*25

příbalovýinsert*1
leták×1
Package

25
testů/balení
25Tests/Box
FLCOVA200

sputum

800Tests/CTN
800
testů/karton
(61*32*39CM
(61×32×39 cm,13/14KG)
13/14 kg)

95.00%

95%CI：86.08%～98.96%

Sensitivity

100.00%

96.67%

zkumavka
na extrakci
Sample Extraction
Dropper*25
pipeta×25
Tube*25
vzorků×25
95%CI：88.43%～100.00% 95%CI：90.57%～99.31%

Specificity

Accuracy
testovací
kazeta×1
Test cassette*1

400Tests/CTN
400
testů/karton
（61*40*43CM
(61×40×43 cm,6/7KG）
6/7 kg)

stool

1 test/balení
1Test/Box

95.00%

100.00%

jednorázový
Disposable
papírový
paperkelímek×25
cup*25

příbalový
Package leták×1
insert*1

96.67%

FLCOVA100

95%CI：86.08%～98.96%

Sensitivity

95%CI：88.43%～100.00%

Specificity

95%CI：90.57%～99.31%

Accuracy

zkumavka
na extrakci
Sample
Extraction
Tube*1
vzorků×1

pipeta×1
Dropper*1

jednorázový
Disposable
papírový
kelímek×1
paper
cup*1

Performance
FunkčníCharacteristics
vlastnosti
sputum
hlen

95.00%

95%CI：86.08%～98.96%

citlivost
Sensitivity

stool
stolice

95.00%

95%CI：86.08%～98.96%

citlivost
Sensitivity

100.00%

95%CI：88.43%～100.00%

specificita
Specificity

100.00%

95%CI：88.43%～100.00%

specificita
Specificity

96.67%

95%CI：90.57%～99.31%

přesnost
Accuracy

96.67%

95%CI：90.57%～99.31%

přesnost
Accuracy

Postup testování pro Rychlý test na detekci
antigenu COVID-19
(Latex)
Testing
Procedure
For COVID-19 Antigen Rapid Test (Latex)

I. Vzorek slin a hlenu z orofaryngeální oblasti
I. Posterior
oropharyngeal
saliva/Sputum
Před testováním
si pečlivě
prostudujte
návod k použitísample
a nechejte testovací sadu a vzorky ustálit na pokojovou teplotu
(15–30Please
°C). read the instructions carefully and allow the test device and specimens to equilibrate to temperature (15℃-30℃)
prior to testing.

2. Zhluboka
1. Vypláchněte
ústa
Toto This
je důležité,
abyto
semake
ve vzorku
2. Cough
deeply, zakašlete.
Make the Uděnoise of
1. Rinse and
spitvodou.
with water.
is important
sure slin/hlelejte zvuk
abyste
nu nenacházely
z úst.
“Kruuua”
from„Kruuua“,
the throat
to clear
there won’tbakterie
be mouth
bacteria in the sputum collected.
sputum/oropharyngeal
saliva from deep
dostali sliny co nejhlouběji
*It is recommended to collect Sputum/oropharyngeal saliva in
throat.
*Doporučuje
provádět
odběr
hlenu/slin
z orofaryngeální
early-morning
(first thing
in the
morning upon
awakening, beforeoblasti brzy z hrdla.
teeth
brushing, mouth
rinsing,
and eating
breakfast)
ráno (po
probuzení
a před
čištěním
zubů
a požitím jídla či nápoje)

3. Jakmile
máte the
hlen/sliny
3.
Once
sputum/
oropharyngeal saliva
is inv your
z orofaryngeální
oblasti
úsmouth,
release
it
into
the
tech, vyplivněte je do nádobky.
container. Repeat 3~4 times to
Opakujte
3–4×,sample
abyste získali
collect enough
dostatečné množství vzorku.

200μL fill
lineμl
značka
200

4. Unscrew
the Samplena extrakci vzorků.
4. Odšroubujte
víčko zkumavky
Extraction Tube

Transferpipety
200μLpřeneste
of fresh cca
Sputum/oropharyngeal
5.5.Pomocí
200 μl čerstvého
saliva
samples
from
container
intoextrakci
the Sample
vzorku z nádoby do zkumavky na
vzorků.
Extraction Tube.

6. Zkumavku
na extrakci
vzor6. Tighten
the sample
extraction
tube
ků pevně zašroubujte.

Testing Procedure

Postup testování pro Rychlý test na detekci antigenu COVID-19 (Latex)
For COVID-19 Antigen Rapid Test (Latex)

I. Vzorek slin a hlenu z orofaryngeální oblasti

I. Posterior oropharyngeal saliva/Sputum sample

7. Zatřeste
zkumavkou a vzorek dobře promí7. Shake and mix completely
chejte s pufrem.

8.8.Testovací
kazetu vyjměte
Take the test cassette from
z the
obalu,
položte
ji naplace
stůl.it on a
packaging bag,
table

9. Seřízněte výčnělek na
9. Cut off the protrusion
zkumavce.
of the collection tube

3 drops
3 kapky

Pozitivní
10. Do otvoru pro vzorek přidejte 3 kapky
10. Add 3 drops of the sample into the
vzorku.
sample hole vertically

Negativní

Neplatný

11. Výsledek odečtěte za 15 minut. Po uplynutí doby delší než 20 minut se
11. Read the result after 15 minutes.
výsledek
považovat
za neplatný
a doporučuje
se test zopakovat.
If leftmusí
unread
for 20 minutes
or more,
the results are
invalid, and a repeat test is recommended.

Postup testování pro Rychlý test na detekci antigenu COVID-19 (Latex)
Testing Procedure
II. Vzorek stolice
For COVID-19 Antigen Rapid Test (Latex)
Před testováním si pečlivě prostudujte návod k použití a nechejte testovací sadu a vzorky ustálit na pokojovou teplotu
II. Stool Sample
(15–30 °C).
Please read the instructions carefully and allow the test device and specimens to equilibrate to temperature (15℃-30℃) prior to testing.

1. Unscrewvíčko
the
1. Odšroubujte
Sample Extraction
zkumavky
Tube na extrakci
vzorků.

Use thevzorkovací
sampling rod
to pick
2.2.Pomocí
tyčinky
odeup about 30mg fresh stool
berte
cca
30
mg
vzorků
čerstvé
samples at 6 points (equivalent
stolice
6 míst
to the zsize
of a(ekvivalent
match head)velikosti zápalkové hlavičky).

3.
Tighten the na
sample
3. Zkumavku
exextraction tube

trakci vzorků pevně
zašroubujte.

Squeeze na
the
sample
4.4.
Zkumavku
extrakci
extraction
tube abyste
to make
vzorků
stiskněte,
the
stool
dissolve
better
zajistili lepší rozpuštění
stolice.

Shake and
mix
5. 5.
Zatřeste
zkumavkou
completely
a vzorek
dobře promíchejte s pufrem.

3 drops

Pozitivní

6. Testovací kazetu vyjmě- 7. Seřízněte výčněthe test cassette
Cut off the
te6.z Take
obalu,
položte ji na
lek7.na zkumavce.
from the packaging bag,
protrusion of the
stůl.
place it on a table
collection tube

8. Do otvoru pro vzorek přidejte 3
8. Add
3 drops of the sample
kapky
vzorku.
into the sample hole vertically

Negativní

Neplatný

9. Výsledek odečtěte za 15 minut. Po uplynutí

9.doby
Read delší
the result
after
15 minutes.
než 20
minut
se výsledek musí
If left unread for 20 minutes or more, the results
považovat za neplatný a doporučuje se test
are invalid, and a repeat test is recommended.

zopakovat.

