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1. ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE 

Test protilátok IgM/IgG COVID-19 (koloidné zlato) je imunoanalýza laterálneho toku na súčasnú 

detekciu a diferenciáciu IgG a IgM protilátok COVID-19 v ľudskom sére, plazme alebo v celej krvi.  

Test protilátok IgM/IgG COVID-19 (koloidné zlato) je pomôcka pri diagnostike pacientov s 

podozrením na infekciu SARS-CoV-2 v spojení s klinickou prezentáciou a výsledkami iných 

laboratórnych testov. Výsledky testu protilátok IgM/IgG COVID-19 (koloidné zlato) sa nemajú 

používať ako jediný základ stanovenia diagnózy. 

Výsledky sú určené na detekciu protilátok SARS-CoV-2. IgM protilátky proti SARS-CoV-2 sú vo 

všeobecnosti detekovateľné v krvi niekoľko dní po počiatočnej infekcii, hoci hladiny v priebehu 

infekcie nie sú dobre charakterizované. IgG protilátky proti SARS-CoV-2 sa dajú zistiť neskôr po 

infekcii. Pozitívne výsledky IgG aj IgM sa môžu vyskytnúť po infekcii a môžu naznačovať akútnu 

alebo nedávnu infekciu. 

Negatívne výsledky nevylučujú infekciu SARS-CoV-2 a nemali by sa používať ako jediný základ 

rozhodnutí o liečbe pacientov. IgM protilátky sa nemusia detegovať počas prvých dní infekcie; 

citlivosť rýchleho testu SARS-CoV-2 IgG/IgM skoro po infekcii nie je známa. 

Falošne pozitívne výsledky protilátok IgM a IgG sa môžu vyskytnúť v dôsledku krížovej reaktivity z 

už existujúcich protilátok alebo z iných možných príčin. 

V súčasnosti nie je známe, ako dlho môžu protilátky IgM alebo IgG pretrvávať po infekcii. 

Len na predpis. Len na diagnostické použitie in vitro. Len pri oprávnení na núdzové použitie. 

 
2. SÚHRN A PRINCÍP TESTU 

Koronavírus (CoV) patrí do radu Nidoviales, rodina koronavírusov, a je rozdelený na tri rody - 
α、β、γ. Rody α、β sú patogénne iba pre cicavce, zatiaľ čo rod γ spôsobuje najmä infekciu u 
vtákov. CoV sa prenáša hlavne priamym kontaktom so sekrétmi, aerosólom alebo kvapkami, 

a existujú aj dôkazy, že sa môže prenášať fekálnou orálnou cestou. 

Doteraz existovalo sedem typov ľudského koronavirusu (HCoV), ktorý spôsobuje ochorenia 

dýchacích ciest u ľudí: HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, MERS-

CoV a 
SARS-CoV-2 je dôležitý patogén infekcie ľudských dýchacích ciest. 

Nové korunovavírusy patria do rodu β. COVID-19 je akútne infekčné ochorenie dýchacích ciest. 
Ľudia sú všeobecne náchylní. V súčasnosti sú hlavným zdrojom infekcie pacienti infikovaní novým 

koronavírusom. Infekčným zdrojom môžu byť aj asymptomatickí infikovaní ľudia. Na základe 

doterajšieho epidemiologického prieskumu je inkubačná doba 1 až 14 dní, väčšinou 3 až 7 dní.  

Hlavné prejavy zahŕňajú horúčku, únavu a suchý kašeľ. V niekoľkých prípadoch sa vyskytujú upchatie 

nosa, nádcha, bolesť hrdla, myalgia a hnačka. 

Test IgM/IgG protilátok COVID-19 (koloidné zlato) je určený na kvalitatívnu detekciu protilátok 

indikujúcich infekciu SARS-CoV-2 a má sa používať ako pomôcka na diagnostiku infekcie SARS-

CoV-2. 

3. Princíp testu 

Test protilátok IgM/IgG COVID-19(koloidné zlato) je laterálna prietoková chromatografická 

imunoanalýza. Testovacia kazeta pozostáva z: 1) vínovo zafarbený konjugátový vankúšik obsahujúci 

antigény SARS-CoV-2 konjugované s koloidným zlatom (konjugáty COVID-19), 2) prúžok s 

nitrocelulózovou membránou obsahujúci dva testovacie pásy (pásy M a G) a kontrolný pásik (pásik 

C). Pásmo M je vopred pokryté monoklonálnym anti-ľudským IgM na detekciu protilátok IgM SARS-

CoV-2, pásmo G je vopred pokryté reagenciami na detekciu IgG protilátok SARS-CoV-2 a pásmo C je 

vopred pokryté protilátkou na kontrolu kvality. 

Ak sa do vzorkovacej jamky kazety nadávkuje primeraný objem testovanej vzorky, vzorka sa 

presúva kapilárnym pôsobením naprieč kazetou. Protilátky IgM SARS-CoV-2, ak sú prítomné vo 

vzorke, sa viažu na konjugáty COVID-19. Imunokomplex sa potom zachytí na membráne vopred 

potiahnutej protilátkou proti ľudskému IgM, čím sa vytvorí vínovo zafarbený pás M, čo naznačuje 

pozitívny výsledok testu na SARS-CoV-2 IgM. 

Protilátky IgG SARS-CoV-2, ak sú prítomné v vzorke, sa viažu na konjugáty COVID-19. 

Imunokomplex sa potom zachytí na membráne vopred potiahnutej protilátkou proti ľudskému IgM, 

čím sa vytvorí vínovo zafarbený pás G, čo naznačuje pozitívny výsledok testu na SARS-CoV-2 IgG. 

Informácie týkajúce sa imunitnej odpovede na SARS-CoV-2 sú obmedzené a stále sa vyvíjajú. V 

tomto čase nie je známe, ako dlho môžu protilátky IgM alebo IgG pretrvávať po infekcii. 

Neprítomnosť testovacích pásov (M a G) naznačuje negatívny výsledok. Test obsahuje vnútornú 

kontrolu (pás C), bordový farebný pás by sa mal objaviť bez ohľadu na vývoj farby na ktoromkoľvek z 

testovacích pásov. V opačnom prípade je výsledok testu neplatný a vzorka sa musí znovu otestovať 

inou pomôckou. 

 
4. OBSAH BALENIA 

1) Obsah puzdra: Testovacia kazeta, vysušovadlo. 

2) 10 μl kapilárna pipeta 

3) Pufor vzorky (4 ml) na fľašu na 20 testov 

4) Pokyny na testovanie. 

 
5. POSKYTNUTÝ MATERIÁL 

1) Lanceta. 

2) Alkoholový tampón. 

 
6. UPOZORNENIA A PREVENTÍVNE OPATRENIA 

1) Len pre odborníkov na použitie in vitro. 

2) Nepoužívajte opakovane. 

3) Nepoužívajte, ak je uzáver puzdra alebo jeho obal porušený. 

4) Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na vrecku. 

5) Nemiešajte a nezamieňajte rôzne vzorky. 

6) Pri manipulácii s potenciálne infekčnými materiálmi a pri vykonávaní testu používajte ochranný 

odev, ako sú laboratórne plášte, jednorazové rukavice a ochrana očí. 

7) Po ukončení testov si dôkladne umyte ruky. 

8) Nejedzte, nepite ani nefajčite v oblasti, kde sa manipuluje so vzorkami alebo súpravami. 

9) Rozliate kvapaliny dôkladne vyčistite vhodnými dezinfekčnými prostriedkami. 

10) So všetkými vzorkami zaobchádzajte tak, ako keby obsahovali infekčné látky. Počas testovania 

dodržiavajte stanovené bezpečnostné opatrenia proti mikrobiologickým rizikám. 



11) Zlikvidujte všetky vzorky a použité pomôcky do vhodnej nádoby na 

biologické nebezpečenstvo. Manipulácia s nebezpečnými materiálmi a ich likvidácia by mali 

byť v súlade s miestnymi, národnými alebo regionálnymi predpismi. 

12) Uchovávajte mimo dosahu detí. 

 
7. PRÍPRAVA VZORKY 

1) Vhodné pre vzorky ľudského séra, plazmy alebo celej krvi vrátane vzoriek pripravených 

klinickými antikoagulanciami (EDTA, heparín, citrát sodný). 

2) Otestujte vzorky po odbere čo najskôr. Vzorky uskladnite pri teplote 2°C až 8°C, ak sa 

netestujú okamžite. Vzorky séra a plazmy skladujte pri teplote 2°C až 8°C do 5 dní. Vzorky by sa 

mali zmraziť pri teplote -20°C v prípade dlhšieho skladovania. Vyhýbajte sa viacnásobným cyklom 

zmrazovania a rozmrazovania. Vzorky z celej krvi sa musia skladovať v chladničke (2°C-8°C), ak 
sa netestujú okamžite. Vzorky sa musia testovať do 24 hodín od odberu. 

3) Pred testovaním pomaly priveďte mrazené vzorky na izbovú teplotu a jemne premiešajte. Vzorky 

obsahujúce viditeľné častice by sa mali pred testovaním vyčistiť odstredením. 

4) Nepoužívajte vzorky preukazujúce veľkú lipémiu, veľkú hemolýzu alebo zákal, aby ste predišli 

interferencii pri interpretácii výsledkov. 

 
8. SKÚŠOBNÝ POSTUP 

1) Vzorku a súčasti testu uveďte na izbovú teplotu (15～30℃), ak sú chladené alebo mrazené. 

Vzorku pred roztopením dôkladne premiešajte. 

2) Keď ste pripravení na vykonanie testu, otvorte vrecko na záreze a pomôcku vyberte. Testovaciu 

pomôcku umiestnite na čistý rovný povrch. 

3) Nezabudnite označiť pomôcku identifikačným číslom vzorky. 

4) Kvapkadlo pipety naplňte vzorkou. Držte kvapkadlo vo zvislej polohe, do vzorkovacej jamky 

dajte 10 µl vzorky a uistite sa, že v ňom nie sú žiadne vzduchové bubliny. 

5) Potom ihneď pridajte 2 kvapky (približne 70-100 µl) riedidla vzorky. 

 

10 µl vzorky na analýzu  2 kvapky riedidla na vzorky 
 

 
6) Nastavte časovač. Výsledky je možné odčítať do 15 minút. 
Neodčítavajte výsledky po 15 minútach. Aby nedošlo k zámene, po interpretácii výsledku testovaciu 

pomôcku zlikvidujte. 

 
9. INTERPRETÁCIE VÝSLEDKOV 

Negatívny 

Ak sa objaví iba pás C, neprítomnosť vínovej farby v oboch testovacích pásoch (M a G) znamená, 

že vo vzorke nie je zistená žiadna protilátka proti SARS-CoV-2. Výsledok je negatívny. 

 

 
Pozitívny 
Ak sa okrem pásu C vyvinie len pás M, test poukazuje na prítomnosť IgM protilátok SARS-CoV-2. 

Výsledok je pozitívny. 
 

 
Ak sa okrem pásu C vyvinie len pás G, test poukazuje na prítomnosť IgG protilátok proti SARS-

CoV-2. Výsledok je pozitívny. 

 

 Ak sa okrem pásu vyvinú aj pásy M aj G, test poukazuje na prítomnosť IgG aj IgM SARS-CoV-2. 

Výsledok je tiež pozitívny. 

 

Neplatný 
Ak sa nevyvinie žiaden pás C, test je neplatný bez ohľadu na akúkoľvek vínovú farbu testovacích 

pásov, ako je uvedené nižšie. Test opakujte s novou pomôckou. 
 

 

 
Negatívne výsledky nevylučujú infekciu SARS-CoV-2, najmä u pacientov, ktorí boli v kontakte so 

známymi infikovanými osobami alebo v oblastiach s vysokou prevalenciou aktívnej infekcie. Na 

vylúčenie infekcie u týchto jedincov je potrebné následné testovanie pomocou molekulárneho 

diagnostického testu. 

Výsledky testovania na protilátky by sa nemali používať ako jediný základ na diagnostikovanie 

alebo vylúčenie infekcie SARS-CoV-2. 

Pozitívne výsledky môžu byť spôsobené minulou alebo súčasnou infekciou kmeňmi korunovírusu 

iných ako SARS-CoV-2, ako sú koronavírus HKU1, NL63, OC43 alebo 229E. 

Vzorky s pozitívnymi výsledkami by sa mali pred stanovením diagnózy potvrdiť alternatívnymi 

testovacími metódami a klinickými nálezmi. 



10. SKLADOVANIE A STABILITA 

1) Skladujte na suchom mieste pri teplote 2 ~ 30°C mimo svetla. 
2) Po otvorení vnútorného obalu sa testovacia kazeta pokazí v dôsledku absorpcie vlhkosti. Použite do 

1 hodiny. 

3) Platí 24 mesiacov. 

4) Výsledky skúšok sú platné najmenej 4 hodiny po otvorení činidla. 
 

11. OBMEDZENIA 

1) Pri testovaní prítomnosti protilátok na SARS-CoV-2 v sére, plazme alebo celej krvi od 

jednotlivých subjektov sa musí dôsledne dodržiavať postup testu a interpretácia výsledkov testu. 

Nedodržanie postupu môže mať za následok nepresné výsledky. 

2) Vzorka by sa mala testovať v laboratóriu za daných podmienok. So všetkými vzorkami a 

materiálmi v procese testovania sa manipuluje v súlade s laboratórnou praxou pre infekčné choroby. 

3) Test protilátok COVID-19 IgM/IgG (koloidné zlato) je obmedzený na kvalitatívnu detekciu 

protilátok proti SARS-CoV-2 v ľudskom sére, plazme alebo v celej krvi. 

4) Negatívny výsledok sa môže vyskytnúť, ak je množstvo protilátok SARS-CoV-2 prítomných vo 

vzorke nižšie ako detekčné limity testu, alebo ak protilátky, ktoré sa zistili, nie sú prítomné počas 

štádia ochorenia, v ktorom sa vzorka odoberá. 

5) Niektoré vzorky obsahujúce nezvyčajne vysoký titer heterofilných protilátok alebo reumatoidný 

faktor môžu ovplyvniť očakávané výsledky. 

6) Výsledky získané týmto testom by sa mali interpretovať len v spojení s inými diagnostickými 

postupmi a klinickými 

 
12. VÝKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY 

Diagnostická citlivosť a špecifickosť 
300 vzoriek bolo odobratých od vybraných jedincov, všetky vzorky boli testované testom protilátok 

COVID-19 IgM/IgG (koloidné zlato) a súpravou na detekciu nukleovej kyseliny COVID-19 

(fluorescenčnou metódou PCR) vyrobenú spoločnosťou Shanghai ZJ Bio-Tech Co., Ltd. Vypočítala sa 

špecifickosť a citlivosť, kde test protilátok COVID-19 IgM/IgG (koloidné zlato) sú všetky pozitívne 

bez ohľadu na pozitívne IgM alebo pozitívne IgG, výsledky sú nasledovné: 

 NOVA Test® test protilátok COVID-19 IgM/IgG 

(Koloidné zlato) 

 
Celko

m POZ

. 

NEG

. 

ShangHai ZJ 
POZ. 160 3 163 

NEG

. 

8 129 137 

CEL
KOM 

168 132 300 

Diagnostická citlivosť: 160/(3+160)×100%=98,2% (95% CI: 94,7%-99,4%) 

Diagnostická špecifickosť: 129/(8+129)×100%=94,2% (95% CI: 89,1% -97,1%) 

Celková zhoda: (160+129)/300×100%=96,3% (95% CI: 93,6%-98,0%) 

 
300 vzoriek bolo odobratých od vybraných jedincov, všetky vzorky boli testované testom protilátok 

COVID-19 IgM/IgG (koloidné zlato) a činidlom na detekciu protilátok COVID-19 

(imunochromatografiou) vyrobeným spoločnosťou Guangzhou Wondfo Biotechnology Co., Ltd. 

Vypočítal špecifickosť a citlivosť, výsledky sú nasledovné: 

 

Diagnostická citlivosť: 137/(6+137)×100%=95,8% (95% CI: 91,1% -98,0%) 

Diagnostická špecifickosť: 152/(5+152)×100%=96,8% (95% CI: 92,8% -98,6%) 

Celková zhoda: (137+152)/300×100%=96,3% (95% CI: 93,6% -97,9%) 
 

300 vzoriek bolo odobratých od vybraných jedincov, všetky vzorky boli testované testom protilátok 

COVID-19 IgM/IgG (koloidné zlato) a kombinovanou detekčnou súpravou COVID-19 IgM/IgG 

(podľa metódy koloidného zlata), ktorú vyrobila spoločnosť Innovita (Tangshan) Biological 

Technology Co., Ltd. Vypočítaná špecifickosť a citlivosť, výsledky sú nasledovné: 

 NOVA Test® IgM test protilátok COVID-19 IgM/IgG 

(Koloidné zlato) 

 
CELKOM 

POZ. NEG. 

IgM Innovity 
POZ. 130 5 135 

NEG. 4 161 165 

CELKOM 134 166 300 

Diagnostická citlivosť: 130/(5+130)×100%=96,3% (95% CI: 91,6% -98,4%) 

Diagnostická špecifickosť: 161/(4+161)×100%=97,6% (95% CI: 93,9% -99,0%) 

Celková zhoda: (130+161)/300×100%=97,0% (95% CI: 94,4% -98,4%) 

 

 NOVA Test® test protilátok COVID-19 IgM/IgG (koloidné zlato)  
CELKOM 

POZ. NEG. 

IgM Innovity 
POZ. 136 6 142 

NEG. 6 152 158 

CELKOM 142 158 300 

Diagnostická citlivosť: 136/(6+136)×100%=95,8% (95% CI: 91,1% -98,0%) 

Diagnostická špecifickosť: 152/(6+152)×100%=96,2% (95% CI: 92,0% -98,2%) 

Celková zhoda: (136+152)/300×100%=96,0% (95% CI: 93,1% -97,7%) 

 
Potvrdené vzorky COVID-19 boli rozdelené do troch štádií podľa priebehu ochorenia: 

Ranná fáza(I): 7 až 13 dní po nástupe; 

Stredná fáza (II): 14 až 20 dní po nástupe; 

Neskorá fáza (III): ≥21 dní po nástupe. 

 NOVA Test® IgG Test na protilátky COVID-19 

IgM/IgG 

(Koloidné zlato) 

 
CELKOM 

POZ. NEG. 

IgG GuangZhou 

Wondfo 

POZ. 137 6 143 

NEG. 5 152 157 

CELKOM 142 158 300 

 

 IgM IgG IgG+IgM 

Ranná fáza d7-13 

 



 

Kyselina acetylsalicylová 20 mg/dl Kanabinol 10 mg/dl 

Kyselina askorbová 20 mg/dl Etanol 1% 

Kofeín 20 mg/dl Metanol 1% 

Kyselina gentesová 20 mg/dl Albumín 2 000 mg/dl 

Fenylpropanolamín 20 mg/dl Glukóza 2 000mg/dl 

Kyselina salicylová 20 mg/dl Bilirubín 1 000 mg/dl 

EDTA 80 mg/dl Hemoglobín 1 000 mg/dl 

Benzoylechnogonín 10 mg/dl Triglycerid 50 mg/dl 

Celkový cholesterol 6 mmol/l   

 

 

 

 

 
Podľa výsledkov testu citlivosť IgM zodpovedá pravidlu rýchleho zvýšenia počiatočnej koncentrácie 

COVID-19. IgG medzitým dosahuje maximálnu koncentráciu v priebehu 14 dní po vypuknutí 

ochorenia a vo fáze zotavenia a proces ich tvorby in vivo zaostáva za procesom IgM. V kombinácii s 

citlivosťou IgG a IgM, je v súlade s korelačnými pravidlami. 

 
Analýza citlivosti a špecifickosti 
Neaktívny panel citlivosti COVID-19 IgM/IgG vrátane 3 pozitívnych sér na SARS-COV-2 IgM 

(silné, stredné a slabé), 3 pozitívných sér IgG na SARS-COV-2 (silné, stredné a slabé), a na potvrdenie 

analytickej citlivosti testu protilátok COVID-19 IgM/IgG (koloidné zlato) bolo použité jedno 

negatívne sérum a súčasne sa odvoláva na výsledky testu komerčného Wondfo testu protilátok SARS-

COV-2 schváleného CE. Test na protilátky COVID-19 IgM/IgG (koloidné zlato) dokázal identifikovať 

všetky pozitívne vzorky a preukázal podobnú citlivosť s referenčným komerčným Wondfo testom 

protilátok SARS-COV-2 schváleným CE ako panel citlivosti IgM/IgG na COVID-19. Nepozorovali sa 

žiadne falošne pozitívne ani falošne negatívne výsledky. 

Test protilátok COVID-19 IgM/IgG (koloidné zlato) nepreukázal žiadnu skríženú reakciu so 

sérovými markermi súvisiacu s nepríbuznými zdravotnými stavmi: CRP, RF, HIV, HBV sérové 

markery (HBsAg, anti-HBc IgM/IgG), HCV, herpes simplex vírus IgG (HSV), cytomegalovírus 

IgM/IgG, mycoplasma IgM, dengue vírus IgM/IgG a negatívne vzorky tiež zahŕňali 50 zdravých sér 

od darcov krvi a 20 vzoriek celej krvi od darcov krvi. 

 
Opakovateľnosť a reprodukovateľnosť 
Testy vykázali pozitívne výsledky vo všetkých pozitívnych vzorkách a vykázali negatívne výsledky 

v negatívnych vzorkách. Pri opakovanom testovaní 10 testov v tej istej dávke nebol pozorovaný žiaden 

významný rozdiel v tej istej vzorke. Medzi rôznymi testami pre každú dávku, rôznymi dávkami pre tú 

istú vzorku, neboli pozorované žiadne výrazné rozdiely v rámci jednej dávky a medzi jednotlivými 

dávkami. 

Výsledky preukázali, že opakovateľnosť a reprodukovateľnosť testu na protilátky COVID-19 

IgM/IgG (koloidné zlato) sú uspokojivé. 

 
Interferujúca látka 
Nasledujúce látky boli testované s použitím testu protilátok COVID-19 IgM/IgG  (koloidné zlato) a 

nepozorovala sa žiadna interferencia. 
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Index symbolov 
 

 

 

 
Pozor, pozri návod na použitie 

 

 

 
Len na diagnostické použitie in-vitro 

 

 

 

 
Uchovávajte v rozmedzí od 2 do 30°C 

 

 

 
 

Nepoužívajte, ak je balenie poškodené. 

 

 

 

Testov na súpravu 

 

 

Použite do 

Acetaminofen 20 mg/dl Atropín 20 mg/dl 
 

Citlivosť 95,8% 63,4% 63,4% 

 (95% CI: 87,3%-98,9%) (95% CI: 51,0%-74,3%) (95% CI: 51,0%-74,3%) 

Špecifickosť Neuvádza sa Neuvádza sa Neuvádza sa 

Stredná fáza d 14-20 

Citlivosť 97,0% 95,5% 92,4% 

 (95% CI: 88,5%-99,5%) (95% CI: 86,4%-98,8%) (95% CI: 82,5%-97,1%) 

Špecifickosť Neuvádza sa Neuvádza sa Neuvádza sa 

Neskorá fáza > d21 

Citlivosť 5,9% 100,0% 5,9% 

 (95% CI: 1,0%-21,1%) (95% CI: 87,4%- (95% CI: 1,0%-21,1%) 

  100,0%)  

Špecifickosť Neuvádza sa Neuvádza sa Neuvádza sa 
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Číslo šarže 

 

 

 
Oprávnený zástupca 
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