
 

 
Hitri test SARS-CoV-2 Ag 

Navodila za uporabo 
 

REF VCD05-01-011/ VCD05-01-012/ VCD05-01-013 Slovensko 

 

  NAČELO DELOVANJA IN UPORABA  

Hitri test VivaDiagTM SARS-CoV-2 Ag je namenjen za hitro in kakovostno zaznavanje antigena 
nukleokapsidnega proteina iz SARS-CoV-2 v vzorcu človeškega nosnega, orofaringealnega ali 
nazofaringealnega brisa. Test je namenjen le za in-vitro diagnosticiranje. Samo za profesionalno 

uporabo. Test je namenjen samo za testiranje na licu mesta za klinične laboratorije in zdravstvene 
strokovnjake. Ni namenjen za testiranje doma. 

Hitri test VivaDiagTM SARS-CoV-2 Ag je zasnovan na tehnologiji imunološkega testiranja. Vsak 
testni pripomoček ima eno linijo anti-SARS-CoV-2 monoklonalnih protiteles na detekcijski liniji (T-
linija) in eno linijo protimišjih poliklonalnih protiteles IgG na liniji kontrole kakovosti (C-linija). Ko je 
ekstrahirani vzorec dodan na vzorčno območjo, reagira z označenim protitelesom, da oblikuje 
kompleks, mešanica nato migrira skozi membrano s kapilarnim delovanjem in reagira s plaščnim 
anti-SARS-CoV-2 monoklonalnim protitelesom na detekcijski liniji. Če vzorec vsebuje antigen 
SARS-CoV-2, se detekcijska linija pojavi v vijolično-rdeči barvi, kar označuje, da je antigen SARS-
CoV-2 pozitiven. V nasprotnem primeru je rezultat testiranja negativen. Testni pripomoček prav 
tako vsebuje C-linijo za kontrolo kakovosti, ki se mora pojaviti v vijolično-rdeči barvi pri vseh 
veljavnih testih. Če se C-linija za kontrolo kakovosti ne pojavi, je rezultat testiranja neveljaven, tudi 
če se pojavi linija detekcije. 

  SESTAVA  

Vsak testni komplet vsebuje testni pripomoček, zatesnjeni vsebnik (predhodno napolnjen z 
raztopino za ekstrakcijo 300 μL),epruveto za ekstrakcijo, konice epruvet za ekstrakcijo, stojalo za 
epruveto, sterilne brise in navodilo za uporabo. 

Zahtevani materiali, ki niso priloženi: merilnik časa. 

  SHRANJEVANJE IN UPORABA  

 Testni komplet hranite v hladnem in suhem prostoru s temperaturo od 2 do 30 °C. Zaščitite pred 
svetlobo. Če je izdelek izpostavljen temperaturi in/ali vlagi izven zahtevanega razpona, to lahko 
privede do netočnih rezultatov. 

 Izdelka ne zamrzujte in hladite. Testni komplet uporabljajte pri temperaturi od 15 do 30 °C. 

 Testni komplet uporabljajte pri 10–90-% vlažnosti. 

 Testnega kompleta ne uporabljajte, če mu je potekel rok uporabnosti (natisnjen na foliji 

vsebnika in škatli). Opomba:  Vsi datumi so navedeni v formatu leto-mesec-dan.  2022-06-18 

pomeni 18. junij 2022. 

  OPOZORILA, PREVIDNOSTNI UKREPI IN OMEJITVE  

 Rezultatov testiranja antigena SARS-CoV-2 ne smete uporabljati kot izključni podatek za 

diagnosticiranje ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 ali za posredovanje podatkov o stanju 

okužbe. 

 Negativni rezultati ne izključujejo okužbe s SARS-CoV-2, še zlasti pri osebah, ki so bile v stiku z 

virusom. Spremljajoče testiranje z molekularno diagnostično metodo in/ali CT se lahko upošteva 

za izključitev okužb pri teh posameznikih. 

 Zaradi obstoječe okužbe s sevi koronavirusa SARS lahko pride do pozitivnih rezultatov, za 
podrobnosti glejte razdelek »Navzkrižna reaktivnost«. Spremljajoče testiranje z molekularno 

diagnostično metodo in/ali CT se lahko upošteva za potrditev rezultata testiranja. 

 Samo za in vitro diagnostično uporabo 

 Ni namenjeno za testiranje doma. 

 Nadaljnji molekularni diagnostični in/ali CT testi so priporočljivi za identifikacijo dejanskega 

fizičnega stanja. 

 Ne odpirajte vsebnika testnega pripomočka in ga ne izpostavljajte okoljskim vplivom, dokler 

testni pripomoček ni pripravljen za takojšnjo uporabo. 

 Poškodovanega testnega pripomočka ali materiala ne uporabljajte. 

 Testni pripomoček je namenjen zgolj za enkratno uporabo. 

 Z raztopino za ekstrakcijo ravnajte previdno, da ne pride v stik z očmi ali kožo. Če pride v stik z 

očmi ali kožo, temeljito splaknite z vodo. 

 Ne uporabljajte testnega kompleta s pretečenim rokom uporabnosti. 

 Če upravljavci nimajo izkušenj z zbiranjem vzorcev in postopki ravnanja, priporočamo specifično 

usposabljanje ali vodenje. 

 Za pridobitev vzorca vzemite le nosni bris, orofaringealni bris ali nazofaringealni bris. Za 

natančne rezultate upoštevajte navodila za uporabo. 

 Pri zbiranju in ocenjevanju vzorcev uporabljajte zaščitno opremo, npr. laboratorijski plašč, 
rokavice za enkratno uporabo in zaščito za oči. 

 Po uporabi temeljito umijte roke. 

 Vsi deli kompleta se upoštevajo kot biološka nevarnost in so lahko potencialni prenašalci 

infekcijskih bolezni iz patogenov v krvi, tudi po čiščenju in razkuževanju. Za odstranjevanje 

uporabljenih testnih kompletov upoštevajte ustrezne previdnostne ukrepe in lokalne predpise. 

  JEMANJE IN RAVNANJE Z VZORCI  

1) Jemanje vzorcev 

 Vzorec iz nosnega brisa (priporočljivo) 
Pomembno je, da pridobite čim večjo količino izločka.  Sterilni bris vstavite v eno nosnico. Konica brisa mora 
biti vstavljena do 2,5 cm od roba nosnice. Z brisom petkrat povlecite po sluzi v nosnici, da zberete tako sluz in 
celice. Ta postopek ponovite v drugi nosnici, da zagotovite ustrezen vzorec, vzet iz obeh nosnih votlin 
(uporabite isti bris). 

 Vzorec iz orofaringealnega brisa (izbirno) 
Pomembno je, da pridobite čim večjo količino izločka. Sterilni bris vstavite v žrelo, kjer je največ izločkov na 
rdečemu območju stene grla in maksilarnih tonzil, da pridobite vzorec iz brisa žrela. Podrgnite po 
obojestranskih tonzilah žrela in steni žrela, da pridobite vzorec. Ne dotikajte se jezika, ko odstranjujete bris. 

 Vzorec iz nazofaringealnega brisa (izbirno) 
Pomembno je, da pridobite čim večjo količino izločka. Sterilni bris vstavite v nosnico, kjer vizualno preverite, 
kje je največ izločkov. Bris držite v bližini dna septuma nosu in ga nežno potisnite v posteriorni nazofarinks. 
Bris petkrat zavrtite in ga nato odstranite iz nazofarinksa. 

 

2) Ravnanje z vzorci 
Vse sveže vzorce morate čim prej testirati.  Pravilno zbiranje vzorcev in upoštevanje pripravljalnih 
metod je ključnega pomena. 

  POSTOPEK TESTIRANJA  

Pred testiranjem pustite, da se testni pripomočki in raztopina za ekstrakcijo 
uravnotežijo pri temperaturi 15–30 °C. 

1. Zatesnjeni vsebnik držite pokonci in tako omogočite, da vsa raztopina za ekstrakcijo 

izteče v spodnji del. Zlomite konico in stisnite spodnji del, da vsa raztopina za 

ekstrakcijo izteče v epruveto za ekstrakcijo. 

 

 

2. Za jemanje vzorca glejte razdelek »Jemanje vzorcev«. 

3. Bris z vzetim vzorcem vstavite v epruveto za ekstrakcijo, napolnjeno z raztopino za 

ekstrakcijo. Bris petkrat povlecite po dnu in straneh epruvete za ekstrakcijo, pri čemer 

stalno pritiskajte z glavo brisa po površini. Odstranite bris, medtem ko stiskate obe 

strani epruvete, da ekstrahirate tekočino iz brisa. Poskusite iztisniti čim več tekočine. 

Uporabljeni bris zavrzite kot nevarni biološki odpadek. 

 

4. Pokrijte s konico epruvete. 

 

5. Vzemite testni pripomoček iz zatesnjenega folijskega vsebnika in ga položite na čisto in 
ravno podlago. 

6. Nanesite 3 kapljice (pribl. 60 μL) ekstrahiranega vzorca na vzorčno območje. Med 
nanosom se ne smejo pojaviti mehurčki. 

 

 

7. Rezultat odčitajte po 15 minutah. Rezultata ne odčitavajte po 20 minutah. 

 

Opomba: 

 Ne izmenjujte ali mešajte raztopine za ekstrakcijo iz različnih serij. 

 Z raztopino za ekstrakcijo ravnajte previdno, da ne pride v stik z očmi ali kožo. Če pride 

v stik z očmi ali kožo, temeljito splaknite z vodo. 

 Z uporabljanimi materiali ravnajte skladno z lokalnimi predpisi. 

  RAZLAGA REZULTATOV TESTIRANJA  

1. Pozitiven rezultat: 
Pojavita se C-linija za kontrolo kakovosti in detekcijska T-linija. 
2. Negativen rezultat: 
Pojavi se le C-linija za kontrolo kakovosti, na detekcijski liniji se ne pojavi nobena druga linija. 
3. Neveljaven rezultat: 
C-linija za kontrolo kakovosti se ne pojavi, zaradi česar je test neveljaven, ne glede na to, 
ali se detekcijska linija pojavi ali ne.  Vzemite nov vzorec in izvedite nov test z novim 
testnim pripomočkom. 

 

 

  KONTROLA KAKOVOSTI  

Notranje postopkovne kontrole so vključene v test. Barvna črta, ki se pojavi na kontrolnem 
območju (C) je notranja postopkovna kontrola.  Ta potrjuje zadostno količino vzorca in 
pravilno tehniko postopka. Temu kompletu niso priloženi kontrolni standardi, vendar je 
priporočljivo, da se pozitivne in negativne kontrole testirajo kot dobra laboratorijska praksa 
za potrjevanje postopka testiranja in za preverjanje ustreznega delovanja testa. 

 

 

1. Omejitve zaznavanja 

Omejitev zaznavanja hitrega testa VivaDiagTM SARS-CoV-2 Ag je bila vzpostavljena z 
razredčevanjem neaktivirane kulture virusa. Začetni material je dobavljen s koncentracijo 
8,65 x 106 TCID50/mL. Študije so bile zasnovane za oceno omejitve zaznavanja analize z 
uporabo vzorcev iz nosnega brisa, začetni material je bil primešan v združeno človeško 
nosno matrico, pridobljeno od zdravih dajalcev vzorcev in potrjeno negativno za SARS-
CoV-2 za pridobitev vrste različnih koncentracij. 

ZMOGLJIVOST 

SARS-CoV-2 
Titer 

8,65 x 106TCID50/ml 

Razredčena raztopina 1/100 1/200 1/400 1/800 1/1600 1/3200 1/6400 1/12800 1/25600 

Koncentracija v testirani 
razredčeni raztopini 

(TCID50/ml) 

8,65x 

104 

4,33x 

104 

2,16x 

104 

1,08x 

104 

5,41x 

103 

2,70x 

103 

1,35x 

103 

6,75x 

102 

3,38x 

102 

Stopnja zaznavanja pri 
5 replikacijah 

100 
% 
(5/5) 

100 
% 
(5/5) 

100 
% 
(5/5) 

100 
% 
(5/5) 

100 
% 
(5/5) 

100 
% 
(5/5) 

100 
% 
(5/5) 

100 
% 
(5/5) 

80 
% 
(4/5) Stopnje zaznavanja pri 

20 replikacijah blizu 

praga 

 

N/V 

 

N/V 

 

N/V 

 

N/V 

 

N/V 

 
100 % 

(20/20) 

 
100 % 

(20/20) 

 
95 % 

(19/20) 

 
75 % 

(15/20) 

 



 

 Eritromicin 81,6 uM NEG  POZ 

Cibrofloksacin 30,2 uM NEG POZ 

3.  Učinek velikega odmerka kljuke: kultivirani virus SARS-CoV-2 je bil dodan 

vzorcu. Stanje brez učinka kljuke je bilo ugotovljeno pri 8,65 X 106 TCID50/mL 

kultiviranega virusa SARS-COV-2. 

 

 
2. Klinična občutljivost/klinična specifičnost 
S hitrim testom VivaDiagTM SARS-CoV-2 Ag je bilo testiranih 497 vzorcev. Ti vzorci so bili 
pridobljeni z nosnimi brisi pri simptomatskih bolnikih.   Učinkovitost hitrega testa VivaDiagTM 

SARS-CoV-2 Ag je bila primerjana s 
komercializirano molekularno analizo. 

Tabela: Povzetek občutljivosti/specifičnosti hitrega testa VivaDiagTM SARS-CoV-2 Ag v 
primerjavi s PCR. 

 
 
 

2. Študije endogenih/eksogenih motečih snovi: pri spodaj navedenih potencialnih motečih 
snoveh interferenca ni bila zaznana. 

 

 
Hitri test VivaDiagTM SARS-CoV-2 Ag je pokazal 90,90-% klinično občutljivost. Hitri 

test VivaDiagTM SARS-CoV-2 Ag je pokazal 100-% klinično specifičnost. Hitri test 

VivaDiagTM SARS-CoV-2 Ag je pokazal 98,79-% klinično natančnost. 

  NAVZKRIŽNA REAKTIVNOST  

1. Navzkrižna reaktivnost  navzkrižne reakcije s potencialnimi navzkrižno reaktivnimi 
snovmi ni bilo, razen pri SARS-koronavirusu. 

1) navzkrižna reakcija s SARS-koronavirusom. 

Virus Sev Koncentracija 

SARS-koronavirus Urbani 1 X I06PFU/mL 

2) ni navzkrižne reakcije s potencialnimi navzkrižno reaktivnimi snovmi 

 

POZ: pozitivno NEG: negativno 
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  POMEN SIMBOLOV  
 

 

 
Oglejte si navodila za 
uporabo 

 

 
Uporabite do  

Zadostuje za <n> 
testov 

 

 
Samo za in vitro 

diagnostično uporabo 

 

 
Številka lota REF Kataloška številka 

30OC 

 
2OC 

Omejitve temperature 
shranjevanja  Proizvajalec  Ni za ponovno 

uporabo. 
 

 Pooblaščeni zastopnik 

 
 

 

                                                                                                                                                       
Številka: 1604014802 

Datum začetka veljavnosti: 7. 10. 2020 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Številka in datum izdaje prevoda: HT_ED01_SLO_2020/10 

Najnižja 

koncentracija z 
enotno pozitivnostjo 
na analit 

 
6,75 x 102TCID50/mL 

Omejitev detekcije 
(LoD) 
na neaktivirano 
kulturo virusa 

 
6,75 x 102TCID50/mL 

50 

 

Rinovirus A16 N/V  
Legionella pneumophila Bloomington-2  

 
 
 
 
 
 

 
1X105 

celice/ml 

82A3105 

 

 
Mycobacterium tuberculosis 

K 

Erdman 

HN878 

CDC1551 

H37Rv 

 
 

Streptococcus pneumonia 

475298 
[Maryland(D1)6B-17] 

178[Poljska23F-16] 

262[CIP 104340] 

Slovaška14-

10 [29055] 

Streptococcus pyrogens Tipizirani sev T1 

 

Mycoplasma pneumoniae 
Mutant22 

Sev FZ Eatonovega agensa 

M129-B7 

 

 

Vrsta vzorca 
 

Razredčena raztopina 
Koncentracija 
(TCID50/ml) 

 

Rezultat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SARS-CoV-2 
Kultivirani neaktivirani 
virus 

ČISTA 8,65 X 106 POZ 

1/10 8,65 X 105 POZ 

1/100 8,65 X 104 POZ 

1/200 4,33 x 104 POZ 

1/400 2,16 x 104 POZ 

1/800 1,08 x 104 POZ 

1/1600 5,41 X 103 POZ 

1/3200 2,7 x 103 POZ 

1/6400 1,35 x 103 POZ 

1/12800 6,75 x 102 POZ 

1/25600 3,38 x 102 NEG 

 

 PCR 

Pozitiven Negativen Skupaj 

Hitri test 
VivaDiagTM 

SARS-CoV-2 
Ag 

Pozitiven 60 0 60 

Negativen 6 431 437 

Skupaj 66 431 497 

Občutljivost 
90,90 % 

(60/66, 95 %CI, 81,55 %~95,77 %) 

Specifičnost 
100 % 

(431/431, 95 %CI, 99,12 %~100 %) 

Natančnost 
98,79 % 

(491/497 95 %CI, 97,39 %~99,45 %) 

 

 

 
Potencialna moteča snov 

 

 
Koncentracija 

 

 
Rezultat
i 

 

Kultura 
virusnega 

seva (v 

večkratniki

h LoD) 

 

 
Rezultat
i 

 
 
 
 
 
 
 

Protivirusna 
zdravila 

Zanamivir (infuenca) 5 mg/mL NEG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SARS-CoV- 2 

kultivacija 
virusa 

1/12800 
razredčenje 
(6,75 x 102 

TCID50/mL) 

POZ 

Oseltamivir (infuenca) 10 mg/mL NEG POZ 

Artemeter-lumefantrin 
(malarija) 

50 uM NEG POZ 

Doksiciklinijev hiklat 
(malarija) 

 
70 uM 

 
NEG 

 
POZ 

Kinin (malarija) 150 uM NEG POZ 

Lamivudin (retrovirusno 
zdravilo) 

1 mg/mL NEG POZ 

Ribavirin (HCV) 1 mg/mL NEG POZ 

Daklatasvir (HCV) 1 mg/mL NEG POZ 

 
 

Respiratorni 
vzorci 

Sluznina: submaksilarna 

žleza pri govedu, tipa I-S 

 

100 ug/mL 
 

NEG 
 

POZ 

Kri (človeška), 

antikoagulirana EDTA 

 
5 % (v/v) 

 
NEG 

 
POZ 

Biotin 100 ug/mL NEG POZ 

 

 
Nosna pršila ali 

kapljice 

Neosinefrin 
(fenilefrin) 

10 % (v/v) NEG POZ 

Nosno pršilo Afrin 

(oksimetazolin) 
10 % (v/v) NEG POZ 

Fiziološka raztopina v 

nosnem pršilu 

10 % (v/v) NEG POZ 

 
Homeopatsko                                        
zdravilo za 

lajšanje 

alergije 

Homeopatski nosni gel 

za lajšanje alergije Zicam 
5 % (v/v) NEG POZ 

Natrijev kromoglikat 20 mg/mL NEG POZ 

Olopatadin hidroklorid 10 mg/mL NEG POZ 

 
Protivnetno 
zdravilo 

Acetaminofen 199 uM NEG POZ 

Acetilsalicilna kislina 3,62 mM NEG POZ 

Ibuprofen 2,425 mM NEG POZ 

 
Antibiotiki 

Mupirocin 10 mg/mL NEG POZ 

Tobramicin 5 ug/mL NEG POZ 

 

Virus/bakterija/parazit 
Sev Razpon koncentracije 

 

 
Influenca A 

H1N1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1X104~1X106TCID50/
ml 

H3N2 

H5N1 

H7N9 

Influenca B N/V 

 
 

 
Adenovirus 

Tipa 1 

Tipa 2 

Tipa 3 

Tipa 5 

Tipa 7 

Tipa 55 

Respiratorni sincicijski 
virus 

Tipa A 

Tipa B 

 
Koronavirus 

229E 

OC43 

NL63 

MERS-koronavirus 
Florida/USA-2_Saudi 

Arabia.2014 

 

Virusna parainfluenca 

Tipa 1 

Tipa 2 

Tipa 3 

Tipa 4 

 


