
Szybki test kasetowy antygen nukleoproteinowych wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, 
niewymagający użycia urządzenia laboratoryjnego.

NADAL® COVID-19 szybki test antygenowy wykrywa wirusa bezpośrednio, sprawdzając obecność specyficznych białek wirusa SARS-CoV-2. 
Zatem wykrywanie antygenu zamyka lukę diagnostyczną. Białko nukleokapsydowe (N) jest idealne do wykrywania wirusa, ponieważ 
występuje w wirusie w dużej ilości i jest wystarczająco specyficzne dla SARS-CoV-2. Jest jednym z 4 najważniejszych białek strukturalnych 
wirusa i bierze udział w replikacji, transkrypcji i pakowaniu genomu wirusa.

NADAL® COVID-19 Szybki Test Antygenowy to chromatograficzny test immunologiczny z bocznym przepływem służący do jakościowego 
wykrywania wirusowych antygenów nukleoproteinowych SARS-CoV-2 w próbkach z ludzkiego nosa, jamy ustnej i gardła. Test ma służyć 
jako pomoc w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2. Należy zauważyć, że stężenie wirusowych antygenów nukleoproteinowych może zmieniać 
się w przebiegu choroby i spaść poniżej granicy wykrywalności testu. Na podstawie negatywnych wyników testu nie można wykluczyć 
możliwej zakaźności badanych osób.

NADAL® COVID-19 
AG RAPID TEST 

1. Opis produktu 

Produkt Szybki test do wykrywania nukleoproteiny SARS-CoV-2

Materiał do badań próbki Wymaz z gardła, nosa lub jamy ustnej

Czas testu 15 min

Czułość 97,56% (Ct 20 30)

Swoistość 99,9%

Certyfikacja CE, IVD

Ilość sztuk w opakowaniu 20
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2. Pobranie wymazu

3. Proces otrzymania wyniku

4. Zalety

Co należy wziąć pod uwagę podczas pobrania wymazu?

Sposób pobrania wymazu 

Kompatybilność środka transportującego wirusy (VTM) bez 
składników denaturujących 

Wymaz
Okno czasowe

Przebieg infekcji

Szczegółowy opis pobrania wymazu jest określony w 
instrukcji użytkowania wyrobu.

Środek transportujący VTM N jest niekompatybilny, ponieważ 
zawiera składniki denaturujące, takie jak sole guanidyniowe, 
powodujące zniszczenie struktury białka. Zaleca się użycie 
możliwie najmniejszej objętości (0,5 maks. 1 ml) środka 
transportującego, ponieważ wysokie rozcieńczenie prowadzi 
do utraty czułości.

Bezbłędne działanie testu można zagwarantować tylko wtedy, 
gdy do pobrania wymazu wykorzystywane są dedykowane 
waciki. Nie zaleca się stosowania innych wacików.

C C
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Stężenie wirusa w górnych drogach oddechowych utrzymuje 
się średnio do 8 dni od wystąpienia objawów. Następnie wirus 
ma tendencję do migracji do dolnych dróg oddechowych, 
co powoduje, że wykrycie wirusa z wymazu z gardła staje się 
coraz mniej prawdopodobne.

Pacjenci bezobjawowi mogą mieć mniejsze miano wirusa.

ekonomiczny i łatwy w użyciu, nie wymaga żadnych urządzeń 
wszystkie składniki testowe, w tym sterylne wymazy, są zawarte 
w zestawie

kompatybilny z medium przenoszącym wirusy (bez składników 
denaturujących)

brak reaktywności krzyżowej z sezonowymi koronawirusami, 
takimi jak hCoV 229E, HKU1, NL63 i OC43 lub grypy A / B  
i innych patogenów układu oddechowego

szybkie i wiarygodne wyniki testów w zaledwie 15 minut

może być przechowywany w temperaturze pokojowej

wysoka czułość przy wysokim obciążeniu wirusem (Ct 20 30)

zamknięcie luki diagnostycznej 

czułość porównywalna z PCR z wartościami Ct ≤ 30

podobne okno weryfikacji dla PCR 
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