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•Test do samokontroli. 
• Do użytku przez osoby w wieku od 18 do 75 lat.
  Dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat oraz dla osób powyżej 75 roku życia
  stosować tylko pod nadzorem osób uprawnionych.

. 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Przed wykonaniem testu przeczytaj wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRÓBEK 
. 

INSTRUKCJE  

 
 
 
 
 

PRZYGOTOWANIE PRZED BADANIEM 

 

 

POBRANIE PRÓBEK  
Przygotowanie 

 
 

 
Pobieranie wymazów z nosa 
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PRZETWARZANIE PRÓBKI 

 
 

 

 

  

 
 

                                               

 

 

Karta testowa 
Rozcieńczalnik
próbki

Wymazówka 

Instrukcja obsługi  

Torebka na bioodpady 

Kroplownik 

Do 2 cm  5 razy  5 razy  

 

Zatyczka 

5-6 razy  
1 minuta 

10 razy  

Instrukcja do Testu na obecność antygenu
SARS-CoV-2 (złoto koloidalne)

• Ten zestaw służy wyłącznie do diagnostyki in vitro.
• Karta testowa jest przeznaczona tylko do jednorazowego użytku i nie może być 
ponownie używana ani używana przez więcej niż jedną osobę jednocześnie.
• Nie zamieniaj części z różnych partii.
• Nie używaj przeterminowanych produktów. Jeśli torebka do pakowania produktu jest 
uszkodzona, źle uszczelniona lub wycieka rozcieńczalnik próbki, produktu nie należy 
używać.
• Unikaj wysokich temperatur (powyżej 30°C) podczas testu. Przechowywane 
kriogenicznie karty testowe, próbki i rozcieńczalniki do próbek należy przed otwarciem 
przywrócić do temperatury pokojowej (18-28°C). Nie należy przeprowadzać testu w 
następujących sytuacjach lub scenariuszach: na zewnątrz w słońcu, w temperaturze 
powyżej 30°C,
w poruszającym się pojeździe lub w miejscach, w których nie można zagwarantować 
stabilności.
• Nie dotykaj obszaru reakcji papieru testowego.
• Utrzymuj wacik w czystości, unikaj dotykania końcówki wacika i upewnij się, że nie 
dotykał on żadnej powierzchni przed użyciem.
• Właściwe pobranie próbek jest bardzo ważne dla wykonania testu, należy ściśle 
przestrzegać instrukcji.
• Wykonaj test natychmiast po pobraniu próbki. Zbyt wiele lub niewystarczająca ilość 
kropel rozcieńczalnika próbki może prowadzić do nieprawidłowych lub nieważnych 
wyników.
• Odczytaj wynik testu w 15-20 minut. Nie czytaj wyników testu przed 15 minutami ani 
po 20 minutach. Może dawać fałszywe wyniki.
• W zależności od tego, czy masz objawy, czy nie, możesz sprawdzić się w dowolnym 
momencie. Należy pamiętać, że wyniki testu są ważne tylko w danym momencie.
• W przypadku substancji, które zawierają lub podejrzewa się, że zawierają źródła 
zakażenia, należy przestrzegać odpowiednich procedur zapewniania bezpieczeństwa 
biologicznego. Zwróć uwagę na następujące kwestie:
a) Jeśli płyn dostanie się do oczu lub na skórę, spłucz dużą ilością wody. Jeśli źle się 
poczujesz, udaj się na kontrolę do specjalisty.
b) Wszystkie próbki i używane zestawy są zagrożone zakażeniem. Po zakończeniu 
testu wysterylizuj próbki testowe i umieść je w worku na próbki zagrożenia biologicz-
nego, umyj ręce środkiem do dezynfekcji rąk i wyczyść obszar operacyjny, taki jak 
biurko, środkiem dezynfekującym.

• Do badania można użyć wymazu z nosa.
• Próbkę należy wykorzystać jak najszybciej po pobraniu. Jeśli nie można jej użyć 
natychmiast, postępuj zgodnie z procedurą czyszczenia próbki w celu przetworzenia. 

Uważnie przeczytaj instrukcje dotyczące korzystania z zestawu testowego i postępuj 
zgodnie z nimi, aby zapewnić wiarygodne wyniki. Doprowadź zestaw testowy do 
temperatury pokojowej (18-28 °C).

Wyjąć wszystkie składniki zestawu w temperaturze pokojowej, upewnić się, że 
rozcieńczalnik próbki i karta testowa osiągnęły temperaturę pokojową. Zobacz 
poniższą ilustrację (przykład użycia przez jedną osobę).

Za pomocą końcówki kroplownika przebij szczelnie zamkniętą folię probówki zawiera-
jącej rozcieńczalnik próbki, wyciągnij kroplownik i włóż probówkę do otworu w pudełku 
w celu późniejszego użycia. (Uwaga: przebij szczelnie zamkniętą folię na wylot, ale 
powinna być szczelina między kroplownikiem a probówką, aby wyciągnąć kroplownik.)

Test można przeprowadzić z wymazem z nosa zgodnie ze standardowymi procedurami 
pobierania próbek.
1. Rozerwij torebkę do pakowania wymazówki, utrzymuj chłonną końcówkę wacika w 
czystości, unikaj dotykania chłonnej końcówki wacika i upewnij się, że nie dotyka ona 
żadnej powierzchni przed użyciem.

5. Wyjmij kroplownik, włóż wymazówkę do rozcieńczalnika do próbek i przystąp do 
przetwarzania próbki.

2. Włóż całą chłonną końcówkę wacika (zwykle 2 cm) do lewego nozdrza.
3. Mocno szczotkuj wnętrze nozdrza okrężnymi ruchami 5 razy lub więcej przez co 
najmniej 15 sekund.
4. Wyjmij wacik i włóż go do prawego nozdrza, mocno szczotkuj wnętrze nozdrza 
okrężnymi ruchami 5 razy lub więcej przez co najmniej 15 sekund.

Uwaga: Zaleca się, aby próbki były badane w momencie pobrania. Jeśli 
próbki nie zostaną przebadane natychmiast, należy postępować zgodnie z 
procedurą czyszczenia próbki.

1. Ściśnij palcami ściankę probówki, jak pokazano poniżej, w międzyczasie obróć 
wacik na ściance probówki 5-6 razy, aby wacik dobrze się nasączył. Po całkowitym 
rozpuszczeniu próbki odstawić na 1 minutę.

2. Ściśnij ściankę probówki, aby delikatnie ścisnąć wacik, aby utrzymać jak najwięcej 
płynu w probówce. Wyjmij wacik i włóż go do torebki na próbkę zagrożenia biologiczne-
go (bioodpady).

3. Dociśnij kroplownik mocno do tuby, do samego końca i potrząśnij nim co najmniej 10 
razy, aby równomiernie wymieszać zawartość.

4. Wyjmij kartę testową z opakowania i połóż ją płasko na suchej powierzchni.
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INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ I DZIAŁANIA   

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
ZABEZPIECZENIE PRÓBEK 

 

 
PRZEZNACZENIE I KORZYŚCI 

 
 

  

 
 

 
PODSUMOWANIE 

 

 

  

ZASADA DZIAŁANIA   

 
 

 

 
GŁÓWNE SKŁADNIKI 

 
  .

  
-

 
 

 
 Specyfikacja  

REF 52104097 52112086 52026094 

Rozmiar zestawu (ilość testów) 1 5 25 

Karta testowa (#) 1 5 25 

Rozcieńczalnik próbki 1 x 0.5 mL 5 x 0.5 mL 25 x 0.5 mL 

Kroplownik 1 5 25 

Wymazówka 1 5 25 

Torebka na bioodpady  1 5 25 

Instrukcja użycia 1 1 1 

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

 
 

 
WARUNKI UŻYTKOWANIA 

  

 
 

WARUNKI TRANSPORTU  
Transport w temperaturze 2-30 °C..
KONTROLA JAKOŚCI 

 

  
OGRANICZENIA 

 

 
 

5. Wyjmij kroplownik, włóż wymazówkę do rozcieńczalnika do próbek i przystąp do 
przetwarzania próbki.

krople Przeczytaj wynik w 15-20 minut
Uwaga: Odczytaj i zinterpretuj wynik testu po 15 minutach, wynik testu nie 
powinien być odczytywany i interpretowany po 20 minutach.

Wynik dodatni: Pojawienie się zarówno linii kontrolnej (C), jak i testowej (T) wskazuje, 
że antygen SARS-CoV-2 jest dodatni. Przyjrzyj się bardzo uważnie! Linia T może 
być bardzo słaba. Widoczna tutaj różowa/fioletowa linia wskazuje na Wynik 
Dodatni.
Poniżej przykładowe kolory linii T.

POZYTYWNY
Dodatni wynik testu na COVID-19 wskazuje, że wykryto antygeny SARS-CoV-2 
i jest bardzo prawdopodobne, że zostałeś zarażony wirusem oraz przypuszczal-
nie zarażasz. Należy postępować zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi 
samoizolacji i natychmiast skontaktować się z lekarzem/lekarzem rodzinnym lub 
lokalnym organem służby zdrowia i wykonać test potwierdzający PCR kwasu 
nukleinowego COVID-19 w celu potwierdzenia zakażenia.

Wynik negatywny: Pojawienie się tylko linii kontrolnej (C) i brak linii testowej 
(T) wskazuje na wynik negatywny. 

NEGATYWNY

Ujemny wynik nie wyklucza COVID-19 i nie powinien być wykorzystywany jako 
jedyna podstawa do podejmowania decyzji dotyczących kontroli infekcji. Prosimy 
o dalsze przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i środków 
ochronnych w kontakcie z innymi osobami. Może wystąpić infekcja, nawet jeśli 
wynik testu jest ujemny. Jeśli podejrzewasz infekcję (objawy takie jak ból głowy, 
migrena, gorączka, utrata smaku itp.), powtórz test w ciągu 1-2 dni, ponieważ 
ilość wirusa na wszystkich etapach infekcji może być zbyt niska, niezawodnie 
wykrywane. Mutacje w genach wirusowych mogą prowadzić do zmian w determi-
nantach antygenowych i skutkować negatywnymi wynikami. Podczas gdy 
zmiany w genach wirusowych mogą prowadzić do zmian w determinantach 
przeciwciał, a nowe warianty wirusa mogą powodować fałszywie ujemne wyniki.

Wynik nieważny: Linia kontrolna (C) nie pojawia się, wynik zostanie uznany za 
nieważną niezależnie od tego, czy występuje linia T. Test należy powtórzyć.

WYNIK NIEWAŻNY

Linia kontrolna może być uszkodzona z powodu niewystarczającej objętości próbki lub 
nieprawidłowej obsługi. Przejrzyj procedurę i powtórz test z nowym zestawem 
testowym. Jeśli problem będzie się powtarzał, natychmiast przestań używać bieżącej 
partii, skontaktuj się ze sprzedawcą i/lub skontaktuj się z lekarzem lub centrum 
testowym COVID-19 w celu uzyskania profesjonalnych opinii.

1. Włóż kartę testową do worka na próbkę zagrożenia biologicznego. Upewnij się, że karta testowa, 
rozcieńczalnik próbki i wymazówka znajdują się w torebce na próbkę zagrożenia biologicznego,
a następnie zamknij ją.
2. Wyrzuć zamkniętą torebkę z próbką zagrożenia biologicznego zgodnie z lokalnymi przepisami,
a następnie użyj środka do dezynfekcji rąk.

Genrui SARS-CoV-2 antygen test kit (złoto koloidalne) to test immunochromatogra-
ficzny do szybkiego i jakościowego badania antygenu białka N koronawirusa, 
zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2) w wymazach z 
nosa.
Ten test ma zastosowanie do wszystkich osób podejrzanych o zakażenie 
SARS-CoV-2. Test zostanie wykorzystany do pomocy w diagnozowaniu choroby 
zakaźnej koronawirusa (COVID-19) wywołanej przez SARS-CoV-2.
Zestaw testowy jest prosty, bezpieczny, skuteczny i przeznaczony do samodzielne-
go testowania, który jest odpowiedni dla osób do użytku w warunkach nielaborato-
ryjnych, takich jak domy, biura, szkoły, stadiony sportowe, lotniska itp.

SARS-CoV-2 (koronawirus zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej 2) 
to nowy beta koronawirus. Na początku 2020 roku został zidentyfikowany jako 
przyczyna choroby COVID-19. COVID-19 to ostra choroba zakaźna dróg 
oddechowych. Ogólnie wszyscy ludzie są podatni na infekcje. Najczęstsze 
objawy to gorączka, zmęczenie i suchy kaszel. W niektórych przypadkach należy 
zauważyć zatkany nos, katar, ból gardła, bóle mięśni i biegunkę. Obecnie 
głównym źródłem infekcji są pacjenci zakażeni nowym koronawirusem. Jednak 
źródłem mogą być również pacjenci z bezobjawowymi infekcjami. Według 
aktualnych badań epidemiologicznych średni czas inkubacji wirusa wynosi od 5 
do 6 dni (ale może trwać do 14 dni).

Podczas badania przetworzone próbki przeznaczone do badania są dodawane do 
otworów na próbki. Gdy próbka zawiera antygen SARS-CoV-2, łączy się ona najpierw z 
przeciwciałem anty-SARS-CoV-2 znakowanym złotem koloidalnym. Następnie wykonu-
je się chromatografię. Kiedy zwiąże się z przeciwciałem monoklonalnym anty-SARS-
-CoV-2 unieruchomionym wcześniej na innej błonie, w obszarze testowym (T) pojawi się 
fioletowo-czerwony pasek. Jeśli w próbce nie ma antygenu SARS-CoV-2, w obszarze 
testowym (T) nie będzie fioletowo-czerwonego paska. Fioletowo-czerwony pasek 
pojawi się w obszarze kontroli jakości (C) niezależnie od obecności nowego antygenu 
koronawirusa w próbce, który jest używany jako kryterium do określenia, czy jest 
wystarczająca ilość próbki lub czy chromatografia jest prawidłowo przetworzona. Jest 
również używany jako wzorzec kontroli wewnętrznej zestawu testowego.

Zestaw testowy składa się z karty testowej, rozcieńczalnika próbki, wacika, kroplówki, 
worka na próbkę zagrożenia biologicznego i instrukcji użytkowania.
• Głównymi składnikami karty testowej są torebka foliowa, środek osuszający, 
membrana z włókna szklanego (oznaczone złotem koloidalnym przeciwciało monoklo-
nalne przeciwko nowemu koronawirusowi), membrana nitrocelulozowa (obszar 
wykrywania pokryty przeciwciałem monoklonalnym przeciwko nowemu koronawiruso-
wi, obszar kontroli jakości pokryty kozim Mysie IgG) i płytka PCV.
• Rozcieńczalnik do próbek: głównym składnikiem jest bufor fosforanowy (PBS)

• Akcesoria wymagane, ale niedostarczone
Regulator czasowy.

• Zestaw testowy można przechowywać w temperaturze 2–30°C. Termin 
ważności zapieczętowanej torebki foliowej wynosi 12 miesięcy. Po otwarciu okres 
ważności wynosi 1 godzinę w temperaturze 18-28°C i wilgotności poniżej 65%.
• Roztwór próbki jest ważny przez 1 miesiąc od daty otwarcia. Data produkcji jest 
podana na opakowaniu zewnętrznym.

• Upewnij się, że podczas użytkowania temperatura otoczenia wynosi 18-28°C.
• Gdy poziom wilgotności jest niższy niż 65%, należy użyć produktu w ciągu 
godziny po otwarciu torby. A gdy wilgotność jest wyższa niż 65%, upewnij się, że 
używasz produktu natychmiast po jego otwarciu.

Każda karta testowa ma wbudowaną kontrolę. Fioletowo-czerwony pasek na linii 
kontrolnej można uznać za wewnętrzną pozytywną kontrolę programu. Jeśli procedura 
została wykonana poprawnie, pojawi się linia kontrolna. Jeśli nie pojawi się żadna linia 
kontrolna, test jest nieważny i należy przeprowadzić nowy test. Jeśli problem będzie się 
powtarzał, natychmiast przestań używać tej partii i skontaktuj się z lokalnym dystrybuto-
rem w celu uzyskania pomocy technicznej.

• Zestaw testowy służy wyłącznie do diagnozy in vitro, a jego wyniki nie mogą być 
podstawą diagnozy. Należy dokonać kompleksowej oceny na podstawie objawów 
klinicznych, warunków epidemiologicznych i dalszych danych klinicznych.
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CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI  

 
  

 
 

Ct 
wartość 

Liczba
próbek

 

Liczba prawdziwie
pozytywnych próbek

szybkiego testu
 

Liczba fałszywie
ujemnych próbek
szybkiego testu

 

Czułość szybkiego
testu antygenu

SARS-CoV-2 (Cl)
  

≤ 30 80 80 0 100%(96-100) 

≤ 32 91 91 0 100%(96-100) 

≤ 34 101 100 1 99%(94-99) 

≤ 36 107 105 2 98.13%(93-99) 

Ujemna umowa procentowa:  

Liczba
próbek

 

Liczba prawdziwie
negatywnych próbek

szybkiego testu

 
 

 

Liczba fałszywie
dodatnich próbek
szybkiego testu 

 

Czułość szybkiego
testu antygenu

SARS-CoV-2 (Cl)
  

100 100 0 100%(96-100) 
2. Granica wykrywalności 
Granica wykrycia tego zestawu testowego to 1.8×102 TCID50/mL. 
3. Reakcja krzyżowa 

 

Potencjalna reaktywność krzyżowa Stężenie testu  
Ludzki koronawirus 229E  1.0×106 TCID50/mL 

Ludzki koronawirus OC43  1.0×106 TCID50/mL 

Ludzki koronawirus NL63  1.0×106 TCID50/mL 

Ludzki koronawirus HKU1  1.0×106 TCID50/mL 

Adenovirus 1.0×106 TCID50/mL 

Ludzki Metapneumowirus  1.0×106 TCID50/mL 

Wirus paragrypy  1  1.0×106 TCID50/mL 

Wirus paragrypy  2  1.0×106 TCID50/mL 

Wirus paragrypy  3  1.0×106 TCID50/mL 

Wirus paragrypy  4  1.0×106 TCID50/mL 

Wirus grypy A 1.0×106 TCID50/mL 

Potencjalna reaktywność krzyżowa Stężenie testu  
Wirus grypy B 1.0×106 TCID50/mL 

Enterowirus 1.0×106 TCID50/mL 

Syncytialny wirus oddechowy A 1.0×106 TCID50/mL 

Syncytialny wirus oddechowy B 1.0×106 TCID50/mL 

Rhinowirus 1.0×106 TCID50/mL 

MERS -CoV 1.0×106 TCID50/mL 

Haemophilus influenza 1.5×106 CFU/mL 

Streptococcus pneumoniae 1.5×106 CFU/mL 

Streptococcus pyogenes 1.5×106 CFU/mL 

Candida albicans 1.5×106 CFU/mL 

Bordetella pertussis 1.5×106 CFU/mL 

Mycoplasma pneumoniae 1.5×106 CFU/mL 

Chlamydia pneumoniae 1.5×106 CFU/mL 

Staphylococcus epidermidis 1.5×106 CFU/mL 

Staphylococcus aureus 1.5×106 CFU/mL 

Legionella pneumophila 1.5×106 CFU/mL 

Mycobacterium tuberculosis 1.5×106 CFU/mL 

Pneumocystis jirovecii (PJP) 1.5×106 CFU/mL 

Zbiorczy płyn do płukania nosa
dla ludzi – przedstawiciel prawidłowej
flory bakteryjnej układu oddechowego 

 

 
100% 

 
4. Ingerencja w wynik  

Substancje zakłócające Stężenie testu  
Mucin 10 g/L 

Blood 10% 

Pus 5% 

Oxymetazoline 30% 

Dexametazoline 2.5 mg/L 

Sulfur 50 mg/mL 

Zanamivir 1.25 mg/L 

Mupirocin  20 mg/mL 

Benzocaine 3.0 mg/mL 

Naso GEL  10% v/V 

Krople do nosa (Phenylephrine) 30% v/v 

Spray do nosa (Cromolyn) 30% v/v 

Substancje zakłócające Stężenie testu  
Żel łagodzący przekrwienie błony śluzowej nosa 10% v/v 

Tobramycin  8 μg/mL 

Fluticasone Propionate 10% v/v 

Tamiflu (Oseltamivir Phosphate)  10mg/mL 
5. Efekt haka  
Efekt haka nie występuje przy stężeniu 2.8 x 105 TCID50/mL. 
PRODUCENT  

 

Genrui Biotech Inc. 
4-10F, Building 3, Geya Technology Park, Guangming 
District, 
518106, Shenzhen, China 
www.genrui-bio.com / service@genrui-bio.com 
Tel +86 755 268 355 60 / Fax +86 755 266 787 89 

   

Lotus NL B.V. 
Koningin Julianaplein 10,1e 
Verd 2595AA, The Hague, 
Netherlands 
Email: peter@ lotusnl.com 

INDEKS SYMBOLI  

 
Nie używać
ponownie

 
 

Odczynnik do
diagnostyki in vitro 

 
Ograniczenie
temperatury  

Należy zapoznać się
z instrukcją obsługi 

 
Nr partii  

 

Zawiera wystarczającą
ilość dla <n> testów 

 
Data ważności 

 

Trzymać z dala od
promieni słonecznych  

 
Przechowywać

w stanie suchym 
 

Nie używać, jeśli
opakowanie jest

uszkodzone  

 
Producent  

 

Upoważniony
przedstawiciel we

Wspólnocie Europejskiej

 

 

 
Data produkcji 

   

Data sporządzenia/zatwierdzenia instrukcji użytkowania 
A/0  05.01.2021 
A/1  07.27.2021 
A/2  08.03.2021 
 

• Dokładność testu zależy od procesu pobierania próbki. Niewłaściwe pobranie 
próbki wpłynie na wyniki testu.
• Dodatni wynik testu nie wyklucza jednoczesnego zakażenia innymi patogenami. 
Negatywny wynik może być spowodowany:
a) Niewłaściwe pobranie próbki, niewłaściwe przenoszenie lub obchodzenie się z 
próbką tak, że ilość wirusa w próbce jest zbyt niska.
b) Poziom antygenu SARS-CoV-2 jest niższy niż granica wykrywalności.
c) Zmiany w genach wirusowych mogą prowadzić do zmian w determinantach 
przeciwciał.
• Mogą istnieć inne niewymienione przyczyny, które powodują nieprawidłowe 
wykrywanie.
• Ten produkt może jedynie jakościowo wykryć antygen SARS-CoV-2 w próbce, ale 
nie może określić stężenia antygenu w próbce.

1. Wydajność kliniczna
Do badania pobrano 207 wymazów z nosa, w tym 107 potwierdzonych jako 
COVID-19 dodatni i 100 potwierdzonych jako COVID-19 ujemny w teście RT-PCR, 
a następnie porównano wyniki testu Genrui SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (złoto 
koloidalne) z RT-PCR. Wyniki przedstawiono poniżej:
Pozytywna umowa procentowa:

Następujące wirusy i inne drobnoustroje nie mają wpływu na wyniki testu:

Uwaga: Zestaw testowy wykazuje reaktywność krzyżową z nukleoproteiną ludzkiego 
koronawirusa SARS w stężeniu 25 ng/ml lub wyższym, ponieważ SARS-CoV ma wysoką 
homologię (79,6%) z SARS-CoV-2.

Substancje endogenne i egzogenne nie będą powodować zakłóceń w następujących 
stężeniach:


