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COVID-19 TEST ANTYGENOWY
 (Metoda koloidalna)

●Do testów na dużą skalę
●Do wczesnego wykrywania
● Precyzyjny, szybki i czuły

Jednoetapowy, szybki test kasetkowy.  (Wymaz
ze śliny)



COVID-19 Test Antygenowy (metoda koloidalna)

Wstęp

Singclean COVID-19 test antygenowy (wymaz ze śliny) to test immunochromatograficzny w fazie stałej do

szybkiego, jakościowego wykrywania antygenu nowego koronawirusa z 2019 w ludzkiej ślinie. Ten test 

zapewnia jedynie wstępny wynik. Dlatego każda reaktywna próbka z zestawem testu na antygen 

COVID-19 (złoto koloidalne) musi zostać potwierdzona alternatywnymi metodami testowania i wynikami 

klinicznymi.

Główne symptomy COVID-19

Gorączka
Zmęczenie
Kaszel
Duszność

Cechy

•Szybko: wyniki gotowe w 15 minut, pomoc w przypadku globalnego braku wymazów i ŚOI

•Dokładnie: z dużą dokładnością porównywalną z badaniem wymazów z nosogardzieli 

•Nieinwazyjny: Bardziej komfortowy niż wymaz z nosogardzieli COVID-19

•Bezpieczny: nie wymaga narażania pracowników służby zdrowia na ryzyko. Pobieranie 

próbek mogą być wykonywane samodzielnie przez pacjentów

 •Niedrogie: nie ma potrzeby używania specjalistycznego sprzętu
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COVID-19 Test antygenowy (Metoda koloidalna)

Porównanie różnych metod testowania na COVID-19

PCR Test kwasu nukleinowego   Singclean Test przeciwciał        Singclean Test antygenowy

Wartość kliniczna     Diagnoza, złoty standard    Diagnoza pomocnicza             Diagnoza i badania przesiewowe

Kiedy użyć 
testu Wczesne objawy infekcji Późny lub nawracający 

etap infekcji
Wczesne objawy infekcji

Wymagania 
dotyczące 
wykonania

PCR Laboratorium, 
kompleksowe  

Brak specjanych 
badań Brak specjalnych wymagań

Czas oczekiwania                          6 godzin  15 minut  15 minut

Koszt  Wysoki  Niski  Niski

Przykładowe 
wymagania

Wymazy ze śliny, nosa, 
jamy ustnej lub odbytu

Krew pełna, 
surowica i osocze

Wymaz z nosogardzieli, wymaz 
z nosa i wymaz ze śliny

Przechowywani       Układ chłodniczy                        Temperatura pokojowa          Temperatura pokojowa

Czułość

Wysoka; fałszywie 
pozytywny jest mało 
prawdopodobny, 
może się  zdarzyć 
fałszywie negatywny.

Średnia; fałszywie 
pozytywny i fałszywie 
negatywny może się 
zdarzyć..

Średni;fałszywie pozytywny 
jest mało prawdopodobny, 
może się zdarzyć fałszywie 
negatywny. Negatywny 
wymaga potwierdzenia 
testem PCR

Badania kliniczne
W tym badaniu przetestowano łącznie 397 próbek 
Zestawienie testowu antygenowego COVID-19 w porównaniu z PCR

Metoda
PCR  wyniki

Pozytywne Negatywne
Ogółem

COVID-19  Test 
antygenowy

  Pozytywne

Negatywne  

229Ogółem

Wrażliwość

Specyficzność

95%  wiarygodność

95%  wiarygodność

95%  wiarygodność          98.59%  ~  99.96%Dokładność



COVID-19 Test antygenowy (Metoda koloidalna)

Informacje o produkcie

Nazwa produktu

Typ próbki

Zasada testu

Wielkość próbki

Jakościowy/Ilościowy

Czas testu

Temperatura wykonania

Temperatura 
przechowywania
 Termin ważności 
(nieotwartego)

Singclean COVID-19 Antigen Test Kit

Wymaz ze śliny

Metoda złoto koloidalne

3 krople wyekstrahowanego 
roztworu  (100μl)

Jakościowy

15 minut

15-30°C

4-30°C

24 miesiące

Opakowania

Specyfikacja                                   Opakowanie zawiera             Zdjęcie ( przykładowe jednego opakowania)

1 test/pudełko

20 testów/pudełko

50 testów/pudełko

100 
testów/pudełko

1.Pałeczka
2.Probowka do testu wraz z 

końcówką
3.Bufor do ekstrakcji antygenu

4.Instrukcja użytkowania
5.Papierowy stół warsztatowy 

(pudełko z 1 szt. może służyć 
jako stół warsztatowy)

6.Zestaw testowy
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COVID-19 Test antygenowy (Metoda koloidalna)

Wykonanie testu

NIE WOLNO jeść, pić, palić, myć zębów przez 30 minut 
przed pobraniem śliny. Wyjmij opakowanie wacika, trzymaj 
końcówkę na języku, aż końcówka całkowicie nasiąknie 
śliną (co najmniej dwie minuty).

Umieść probówkę do ekstrakcji antygenu na 
stole warsztatowym. Włóż wymazówkę do 
probówki z buforem ekstrakcyjnym, do której 
dodano całą butelkę buforu ekstrakcyjnego, 
obróć wymazówkę około 10 razy.

1min
Pozostaw wacik w probówce ekstrakcyjnej przez 1 
minutę. Wyjmij wacik, ściskając końcówkę wacika, 
aby wydobyć płyn z wacika.

Mocno dociśnij końcówkę zakraplacza 
do rurki.

3 krople ekstraktu

Nałóż 3 krople wyekstrahowanego 
roztworu na dołek na próbkę 
urządzenia testowego.

15 min

Odczytaj wynik testu po 15 
minutach.

Przechowywanie i stabilność

Zestaw można przechowywać w temperaturze pokojowej lub w lodówce (4-30°C). Urządzenie testowe jest 

stabilne do daty ważności wydrukowanej na zapieczętowanej torebce. Urządzenie testowe musi pozostać w 

zamkniętym woreczku do czasu użycia.

NIE ZAMRAŻAĆ.

Nie używać po upływie daty ważności.

Po otwarciu zapieczętowanego woreczka należy jak najszybciej użyć testu w ciągu 60 minut.
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COVID-19 Test antygenowy (Metoda koloidalna)

Interpretacja wyniku

Pozytywny Negatywny

C

T

Nieważny

Pozytywny:
Jeśli pojawi się zarówno linia kontrolna (C), jak i linia testowa (T), wynik wskazuje na obecność antygenu 
COVID-19 w próbce. Wynik jest pozytywny na COVID-19.
Negatywny:
Jeśli pojawi się tylko linia kontrolna (C), wynik wskazuje, że w próbce nie wykryto antygenów COVID-19. 
Wynik jest negatywny na COVID-19.
Nieważny:
Linia kontrolna (C) nie pojawia się. Niewystarczająca objętość próbki lub nieprawidłowe techniki 
proceduralne są najbardziej prawdopodobnymi przyczynami uszkodzenia linii kontrolnej. Przejrzyj 
procedurę i powtórz test z nową kasetą testową.Jeśli pojawi się zarówno linia kontrolna (C), jak i linia 
testowa (T), wynik wskazuje na obecność antygenu COVID-19 w próbce. Wynik jest pozytywny na 
COVID-19.

Ograniczenia

1.Jeśli to możliwe, używaj  świeżych próbek.
2.Wynik dodatni nie wyklucza infekcji bakteryjnej lub koinfekcji innymi wirusami.
3. Wynik ujemny może wystąpić, jeśli ilość antygenu COVID-19 obecnego w 
próbce jest poniżej granic wykrywalności testu lub nie udało się zebrać 
antygenu COVID-19 w ślinie pacjenta.
4. Wynik ujemny nie wyklucza zakażenia COVID-19 i nie powinien być 
wykorzystywany jako ostateczna ani jedyna podstawa do podejmowania 
decyzji dotyczących leczenia lub postępowania z pacjentem. Wyniki 
negatywne należy rozpatrywać w kontekście niedawnej ekspozycji pacjenta, 
historii oraz obecności klinicznych oznak i objawów zgodnych z COVID-19.

Ostrzeżenia
Optymalna wydajność testu wymaga ścisłego przestrzegania procedury testu opisanej w tej ulotce. 

Nieodpowiednie lub nieodpowiednie pobieranie, przechowywanie i transport próbek może 

spowodować fałszywe wyniki testu.



Hangzhou Singclean Medical Products Co.,Ltd.
Add:No.125(E),10th Street, Hangzhou Qiantang 
New Area, Zhejiang. China 
P.C.:310018
Tel:+86-571-63431868 Fax:+86-571-63431886
E-mail: marketing@hzxhe.com
Web:www.Singclean.net

Dedykowany dla poprawy opieki zdrowotnej


