
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

Před provedením testu si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Řiďte se pokyny a neupravujte je. Pouze 
přísným dodržováním těchto pokynů je možné se vyhnout chybným výsledkům a dosáhnout optimálního výkonu 
soupravy WANTAI SARS-CoV-2 Ab ELISA. 

 

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
 
WANTAI SARS-CoV-2 Ab ELISA je enzymová imunoanalýza s enzymem vázaným v imunokomplexu zachyceném na 
povrchu sorbentu (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, ELISA) pro kvalitativní detekci celkových protilátek proti viru 
SARS-CoV-2 ve vzorcích lidského séra nebo plazmy. Souprava je určena pro screening pacientů s podezřením na 
infekci virem SARS-CoV-2 a jako pomůcka při diagnostice koronavirového onemocnění 2019 (COVID-19). 

 

SOUHRN 
 
Onemocnění koronavirem 2019 (COVID-19) je respirační onemocnění způsobené infekcí virem SARS-CoV-2. Mezi 
běžné příznaky infekce patří respirační symptomy, horečka, kašel, dušnost a dýchací potíže. V závažných případech 
může infekce způsobit pneumonii, těžký akutní respirační syndrom (SARS), selhání ledvin a smrt. 

 
Koronaviry (CoV) jsou velká skupina virů, které způsobují onemocnění od běžného nachlazení až po těžší 
onemocnění, jako je respirační syndrom na Středním východě (Middle East Respiratory Syndrome, MERS-CoV) a 
těžký akutní respirační syndrom (Severe Acute Respiratory Syndrom, SARS-CoV). Nový koronavirus 2019, dříve 
známý jako 2019-nCoV a nyní známý jako SARS-COV-2, je nový kmen koronaviru, který byl poprvé identifikován 
během vzplanutí nákazy v čínském Wuhanu, které začalo v prosinci 2019. 

 

PRINCIP TESTU 
 
WANTAI SARS-CoV-2 Ab ELISA je souprava pro sendvičovou metodu enzymové imunoanalýzy s dvoukrokovou 
inkubací, který používá polystyrénové stripy s mikrojamkami předem potažené rekombinantním antigenem SARS-CoV-
2. Přidá se pacientovo sérum nebo vzorek plazmy a během první inkubace se specifické protilátky proti SARS-CoV-2 
zachytí uvnitř jamek, pokud jsou přítomny. Mikrojamky se poté promyjí, aby se odstranily nenavázané sérové proteiny. 
Přidá se druhý rekombinantní antigen SARS-CoV-2 konjugovaný s enzymem křenové peroxidázy (Horseradish 
Peroxidase, HRP konjugát) a během druhé inkubace se konjugovaný antigen naváže na zachycenou protilátku uvnitř 
jamek. Mikrojamky se poté promyjí, aby se odstranil nenavázaný konjugát, a do jamek se přidají roztoky chromogenu. V 
jamkách obsahujících „sendvičový“ imunokomplex antigen-protilátka-antigen (HRP) jsou bezbarvé chromogeny 
hydrolyzovány navázaným HRP konjugátem na modře zbarvený produkt. Po zastavení reakce kyselinou sírovou se 
modrá barva změní na žlutou. Množství intenzity barvy lze měřit a je úměrné množství protilátky zachycené uvnitř jamek 
a na vzorku. Jamky obsahující vzorky negativní na protilátky SARS-CoV-2 zůstávají bezbarvé. 

 

SLOŽKY 

 Pouze pro diagnostické použití in vitro 
Tato souprava obsahuje činidla dostatečná pro testování maximálně 91 vzorků v jedné sérii testů. 

 

 STOP ROZ  STOP ROZTOK: Bezbarvá kapalina v bílé lahvičce se žlutým šroubovacím uzávěrem. 

Zředěný roztok kyseliny sírové (0,5 M H2SO4). 

Připraveno k přímému použití. Po otevření je stabilní 4 týdny při teplotě 2-8 °C. 
 

Vyvarujte se kontaktu s kůží a sliznicí u mimo jiné následujících činidel: stop roztok, chromogeny a 
promývací pufr. 

1. Stop roztok 0,5 M H2SO4 je kyselina. Používejte jej s náležitou péčí. Rozlitý materiál okamžitě setřete a 
smyjte vodou, pokud dojde ke kontaktu s kůží nebo očima. 

2. ProClinTM 300 0,1 %, který se používá jako konzervační látka, může být dráždivý pro kůži. Rozlitý materiál 
okamžitě setřete nebo smyjte vodou, pokud dojde ke kontaktu s kůží nebo očima. 

 
INDIKACE NESTABILITY A DEGRADACE ČINIDLA: Hodnoty pozitivních nebo negativních kontrol, které jsou mimo uvedený 
rozsah kontroly kvality, jsou ukazateli možného zhoršení kvality činidel a/nebo chyb operátorů či zařízení. V takovém případě 
jsou výsledky považovány za neplatné a vzorky se musejí testovat znovu. V případě neustálých chybných výsledků a 
prokazatelného zhoršení kvality nebo nestability činidel okamžitě vyměňte činidla za nová nebo kontaktujte technickou 
podporu společnosti Wantai, aby vám poskytnula další pomoc. 
 

 

Kód 4 (1 x 6 ml na lahvičku) 

 PLASTOVÝ UZAVÍRATELNÝ SÁČEK: Pro uzavření nepoužívaných proužků           1 jednotka 

 PŘÍBALOVÁ INFORMACE     1 kopie 

 KARTONOVÝ KRYT DESTIČKY     2 kusy 

Pro zakrytí destiček během inkubace a proti vypařování a kontaminaci jamek. 

 

POŽADOVANÉ MATERIÁLY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY 

 

Čerstvě destilovaná nebo deionizovaná voda, jednorázové rukavice a časovač, vhodné nádoby na odpad pro potenciálně 
kontaminované materiály, dávkovací systém a/nebo pipeta, jednorázové pipetovací špičky, savý ubrousek nebo čistý ručník, 
suchý inkubátor nebo vodní lázeň, 37 ±1 °C, čtečka destiček, s jednou vlnovou délkou 450 nm, nebo dvěma vlnovými délkami 
450/600~650 nm, aspirační/promývací systém pro mikrojamky. 

 

ODBĚR VZORKU, PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 

1. Odběr vzorku: Žádná zvláštní příprava pacienta není zapotřebí. Odeberte vzorek podle obvyklé laboratorní praxe. 

S tímto testem lze použít čerstvé vzorky séra nebo plazmy. Krev odebraná venepunkcí by se měla ponechat srážet 

přirozeně a úplně – sérum/plazma musí být odděleny od sraženiny co nejdříve, aby nedošlo k hemolýze RBC. Je 

třeba dbát na to, aby vzorky séra byly čisté a nebyly kontaminovány mikroorganismy. Veškeré viditelné částice ve 

vzorku by měly být odstraněny centrifugací při rychlosti 3 000 ot./min. (otáčka za minutu) po dobu 20 minut při 

pokojové teplotě, nebo filtrací. 

2. Vzorky plazmy odebrané do EDTA, citrátu sodného nebo heparinu lze testovat, ale vysoce lipemické, ikterické 

nebo hemolytické vzorky by se neměly používat, protože mohou v testu poskytovat falešné výsledky. 

Inaktivované vzorky neohřívejte. Mohlo by dojít k poškození cílového analytu. Vzorky s viditelnou mikrobiální 

kontaminací by se nikdy neměly používat. 

3. WANTAI SARS-CoV-2 Ab ELISA je určen POUZE pro testování jednotlivých vzorků séra nebo plazmy. Nepoužívejte test 

k testování vzorků z mrtvých těl, slin, moči nebo jiných tělních tekutin nebo smísené krve. 
4. Přeprava a skladování: Vzorky uchovávejte při teplotě 2-8 °C. Vzorky, jejichž stanovení se nevyžaduje do 1 týdne, 

by měly být skladovány zmrazené (při teplotě -20 °C nebo nižší). Je třeba se vyvarovat více cyklů zmrazení a 

rozmrazení. Při přepravě by měly být vzorky zabaleny a označeny v souladu s platnými místními a mezinárodními 

předpisy pro přepravu klinických vzorků a etiologických látek. 

 

SKLADOVÁNÍ A STABILITA 
 

Komponenty soupravy zůstanou stabilní do data exspirace uvedeného na štítku a balení, pokud jsou skladovány při teplotě 
2-8 °C. Nezmrazujte. Abyste zajistili maximální výkon soupravy WANTAI SARS-CoV-2 Ab ELISA, chraňte činidla během 

skladování před kontaminací mikroorganismy nebo chemikáliemi. 

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ A BEZPEČNOST 

 

K POUŽITÍ POUZE KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY 
 
Analýzy ELISA jsou citlivé na čas a teplotu. Chcete-li se vyhnout nesprávnému výsledku, postupujte naprosto přesně 

podle kroků testovacího postupu a neměňte je. 

 

1. Nezaměňujte činidla z různých šarží ani nepoužívejte činidla z jiných komerčně dostupných souprav. Komponenty 
soupravy jsou přesně přizpůsobeny pro optimální provedení testů. 

2. Ujistěte se, že všechna činidla jsou použitelná podle data uvedeného na krabičce soupravy a jsou ze stejné šarže. 

Nikdy nepoužívejte činidla po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítcích nebo krabičkách. 
3. POZOR – KRITICKÝ KROK: Před použitím nechte činidla a vzorky dosáhnout pokojové teploty (18-30 °C). Činidlo 

před použitím opatrně protřepejte. Ihned po použití vraťte do prostředí s teplotou 2-8 °C. 

4. Používejte pouze dostatečný objem vzorku, jak je uvedeno v krocích postupu. Pokud tak neučiníte, může to vést k 

nízké citlivosti analýzy. 

5. Nedotýkejte se vnějšího dna jamek; otisky prstů nebo škrábance mohou rušit čtení. Při čtení výsledků se ujistěte, 

že je dno destičky suché a že uvnitř jamek nejsou žádné vzduchové bubliny. 

6. Nikdy nenechte jamky mikrotitrační destičky po promývacím kroku zaschnout. Ihned pokračujte dalším krokem. Při 

přidávání činidel se vyhněte tvorbě vzduchových bublin. 
7. Vyvarujte se dlouhodobému přerušení jednotlivých kroků analýzy. U všech jamek zajistěte stejné pracovní 

podmínky. 

8. Kalibrujte pipetu často, abyste zajistili přesnost dávkování vzorků/činidel. Pro každý vzorek a činidlo použijte jinou 

jednorázovou pipetovací špičku, abyste předešli křížové kontaminaci. 

9. Zajistěte, aby inkubační teplota uvnitř inkubátoru byla 37 °C. 

10. Při přidávání vzorků se nedotýkejte špičkou pipety dna jamky. 

11. Při měření pomocí čtečky destiček stanovte absorbanci při vlnové délce 450 nm, nebo 450/600~650 nm. 

12. Enzymatická aktivita HRP konjugátu může být ovlivněna prachem a reaktivními chemikáliemi a látkami, jako je 

chlornan sodný, kyseliny, alkálie atd. Neprovádějte analýzu v přítomnosti těchto látek. 

13. Pokud používáte plně automatizované zařízení, nezakrývejte destičky během inkubace krytem destiček. Po 

promytí lze také vynechat vyklepání zbytků uvnitř destičky. 

14. Všechny vzorky lidského původu by měly být považovány za potenciálně infekční. Přísné dodržování předpisů 

správné laboratorní praxe (Good Laboratory Practice, GLP) může zajistit osobní bezpečnost. 
15. VAROVÁNÍ: Při přípravě negativní kontroly pro tuto soupravu mohly být použity materiály lidského původu. Tyto 

materiály byly testovány pomocí testovacích souprav s akceptovanou výkonností a byly shledány negativními na 

HBsAg a protilátky proti HIV 1/2, HCV, TP. Neexistuje však žádná analytická metoda, která by zajistila, že infekční 

agens ve vzorcích nebo činidlech zcela chybí. Proto zacházejte s činidly a vzorky velmi opatrně, jako by mohly 

přenášet infekční choroby. Séra získaná z hovězího dobytka byla použita ke stabilizaci pozitivní a negativní kontroly. 

Hovězí sérový albumin (Bovine serum albumin, BSA) a fetální telecí sérum (fetal calf sera, FCS) pocházejí ze zvířat 

z geografických oblastí bez BSE/TSE. 

16. V testovací laboratoři nikdy nejezte, nepijte, nekuřte ani neaplikujte kosmetické přípravky. Nikdy nepipetujte 
roztoky ústy. 

17. Manipulace a likvidace chemických látek by měla vždy probíhat pouze v souladu se současnou GLP (správnou 

laboratorní praxí) a místními nebo národními předpisy. 

18. Pipetovací špičky, lahvičky, stripy a nádobky na vzorky je třeba sesbírat a autoklávovat po dobu nejméně 2 hodin 

při teplotě 121 °C, nebo podrobit působení 10% chlornanu sodného po dobu 30 minut, aby byly před jakýmkoli 
dalším likvidačním postupem dekontaminovány. Roztoky obsahující chlornan sodný by NIKDY neměly být 

autoklávovány. Na požádání je k dispozici bezpečnostní list materiálu (Materials Safety Data Sheet, MSDS). 

19. Některá činidla mohou být jako suroviny toxické, způsobit podráždění, popáleniny nebo mohou mít karcinogenní 

účinky.  

  
Varování: 
H317, P280, P333+P313, P363 

ProClinTM
 300 

 

  
Nebezpečí: 
H360D, P201, P280, P308+P313 

N,N- dimethylformamid 

 

POSTUP 
 
Příprava činidel: Činidla temperujte při pokojové teplotě (18-30 °C). Překontrolujte, zda koncentrát promývacího pufru 

nevykazuje přítomnost krystalů soli. Pokud se krystaly vytvořily, resolubilizujte je zahřátím na teplotu 37 °C, dokud se 
zcela nerozpustí. Zřeďte promývací pufr (20x), jak je uvedeno v pokynech pro promytí. K ředění pufru použijte 
destilovanou nebo deionizovanou vodu a pouze čisté nádoby. Všechna další činidla se DODÁVAJÍ PŘIPRAVENÁ K 
PŘÍMÉMU POUŽITÍ. 
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Krok 8 
 
 
 
Krok 9 
 
 
Krok 10 

 

Příprava: Označte tři jamky jako negativní kontrolu (např. B1, C1, D1), dvě jamky jako pozitivní 
kontrolu (např. E1, F1) a jednu jako blank (např. A1, do jamky blanku se nepřidává žádný vzorek ani 
HRP konjugát). Pokud se budou výsledky určovat pomocí čtečky destiček se dvěma vlnovými 
délkami, měl by být vynechán požadavek na použití jamky s blankem. Použijte pouze tolik stripů, kolik 
je nutné pro test. 
Přidání kontrol a vzorku: Přidejte 50 μl pozitivní kontroly, negativní kontroly a 100 μl vzorku do 
každé odpovídající jamky kromě blanku. Poznámka: Pro každý vzorek, negativní kontrolu a 
pozitivní kontrolu použijte samostatnou jednorázovou pipetovací špičku, abyste předešli 
křížové kontaminaci. Promíchejte opatrným poklepáním na destičku. 

Inkubace: Destičku zakryjte krytem destičky a inkubujte při teplotě 37 °C po dobu 30 minut. 

Promytí: Na konci inkubace sejměte a zlikvidujte kryt destičky. Každou jamku 5krát promyjte 

zředěným promývacím pufrem. Pokaždé nechte mikrojamky máčet po dobu 30-60 sekund. Po 

posledním promývacím cyklu otočte destičku dolů na savý papír nebo čistý ručník a poklepáním 

na ni odstraňte zbývající zbytky. 

Přidání HRP konjugátu: Přidejte 100 μl HRP konjugátu do každé jamky kromě blanku. 

Inkubace: Destičku zakryjte krytem destičky a inkubujte při teplotě 37 °C po dobu 30 minut. 

Promytí: Na konci inkubace sejměte a zlikvidujte kryt destičky. Každou jamku 5krát promyjte 

zředěným promývacím pufrem. Pokaždé nechte mikrojamky máčet po dobu 30-60 sekund. Po 

posledním promývacím cyklu otočte destičku dolů na savý papír nebo čistý ručník a poklepáním 

na ni odstraňte zbývající zbytky. 

Barvení: Přidejte 50 μl roztoku chromogenu A a pak 50 μl roztoku chromogenu B do každé jamky 

včetně blanku, opatrně promíchejte. Destičku inkubujte při teplotě 37 °C po dobu 15 minut a 

chraňte před světlem. Enzymatická reakce mezi roztoky chromogenu a HRP konjugátem 

zbarvuje jamky s pozitivní kontrolou a vzorky pozitivními na protilátky proti SARS-CoV-2 modře. 

Zastavení reakce: Pomocí vícekanálové pipety nebo ručně přidejte 50 μl stop roztoku do každé 

jamky a opatrně promíchejte. Intenzivní žluté zbarvení se vyvíjí v pozitivních kontrolních jamkách 

a jamkách s pozitivním vzorkem na protilátky proti SARS-CoV-2. 
Měření absorbance: Kalibrujte čtečku destiček pomocí jamky blanku a odečtěte absorbanci při 
vlnové délce 450 nm. Pokud používáte přístroj s duálním filtrem, nastavte referenční vlnovou délku 
na 600~650 nm. Vypočítejte hodnotu cut-off a vyhodnoťte výsledky. (Poznámka: odečtěte 
absorbanci během 10 minut po zastavení reakce). UUU DESTIČKA MIKROJAMKOVÁ DESTIČKA: Mikrojamkové stripy s blankem připevněné 

na bílém držáku stripů. Destička je uzavřena v hliníkové kapse s 
pohlcovačem vlhkosti. Každá jamka obsahuje rekombinantní antigen SARS-
CoV-2. Mikrojamkové stripy lze rozlomit a použít samostatně. Nepoužité 
jamky nebo stripy vložte do přiloženého plastového uzavíratelného sáčku 
spolu s pohlcovačem vlhkosti a vraťte do prostředí s teplotu 2-8 °C. Po 
otevření jsou stabilní 4 týdny při teplotě 2-8 °C. 
NEGATIVNÍ KONTROLA: Nažloutlá kapalina v lahvičce se zeleným 

šroubovacím uzávěrem. Proteinem stabilizovaný pufr testovaný jako 

nereaktivní na protilátky proti SARS-CoV-2. 

POZITIVNÍ KONTROLA: Červená kapalina v lahvičce s červeným 

šroubovacím uzávěrem. Materiál pozitivní na SARS-CoV-2 zředěný v 

proteinem stabilizovaném pufru. 
HRP KONJUGÁT: Červená kapalina v bílé lahvičce s červeným šroubovacím 
uzávěrem. 
Rekombinantní antigen SARS-CoV-2 konjugovaný s křenovou peroxidázou. 
Připraveno k přímému použití. Po otevření je stabilní 4 týdny při teplotě 2-
8 °C. 
PROMÝVACÍ PUFR: Bezbarvá kapalina v bílé nádobce s bílým šroubovacím 
uzávěrem. 
Pufrový roztok obsahující povrchově aktivní látku. 
Tento koncentrát musí být před použitím naředěn 1 ku 20 
destilovanou/deionizovanou vodou. Pro naředění je stabilní 1 týden při 
pokojové teplotě nebo 2 týdny, pokud se skladuje při teplotě 2-8 °C. 
ROZTOK CHROMOGENU A: Bezbarvá kapalina v bílé lahvičce se zeleným 
šroubovacím uzávěrem. Roztok peroxidu močoviny. 
Připraveno k přímému použití. Po otevření je stabilní 4 týdny při teplotě 2-
8 °C. 
ROZTOK CHROMOGENU B: Bezbarvá kapalina v černé lahvičce s černým 
šroubovacím uzávěrem. TMB (tetramethyl benzidin), N,N- dimethylformamid. 
Připraveno k přímému použití. Po otevření je stabilní 4 týdny při teplotě 2-
8 °C.  

Kód 5 (1 x 96 jamek) 
8×12/12×8 jamek na destičku 
 
 
 

POKYNY PRO PROMÝVÁNÍ 
 

1. Správný postup promývání je nezbytný pro získání správných a přesných analytických údajů. 

2. Proto se doporučuje používat kvalitní promývačku mikrodestiček ELISA, udržovanou na nejlepší úrovni 

praní. Obecně k odstranění falešně pozitivních reakcí a intenzivního zabarvení či příliš vysoké optické 
hustoty postačuje nejméně 5 automatických mycích cyklů 350–400 μl/jamka. 

3. Aby se zabránilo křížové kontaminaci destičky vzorkem nebo HRP konjugátem, nevyhazujte po inkubaci obsah jamek, 

ale nechte promývačku destiček jamky automaticky nasávat. 
4. Zajistěte, aby kanály pro vedení kapaliny do promývačky mikrodestiček nebyly blokovány nebo 

kontaminovány a do každé jamky byl dodán dostatečný objem promývacího pufru. 
5. V případě ručního mytí doporučujeme provést 5 mycích cyklů, dávkování 350-400 μl/jamka a 5krát 

nasávání kapaliny. Pokud jsou pozorované výsledky slabé (intenzivní zabarvení či příliš vysoká optická 

hustota), zvyšte počet promývacích cyklů nebo dobu namáčení jednotlivých jamek. 

6. V každém případě by nasátá kapalina ze stripů měla být před příslušnou likvidací vystavena působení 

roztoku chlornanu sodného v konečné koncentraci 2,5 % po dobu 24 hodin. 
7. Koncentrovaný promývací pufr by měl být před použitím zředěn v poměru 1 : 20. Pokud se použije méně 

než celá destička, připravte proporcionální objem roztoku. 

 

KONTROLA KVALITY A VÝPOČET VÝSLEDKŮ 

 
Každá mikrotitrační destička by měla být při výpočtu a interpretaci výsledků testu posuzována samostatně bez ohledu na 
počet současně zpracovávaných destiček. Výsledky se vypočítají tak, že se hodnota absorbance každého vzorku (A) 
porovná s hodnotou cut-off (C.O.) dané destičky. Pokud je hodnota cut-off založena na čtečce s jedním filtrem, měly by 
být výsledky vypočteny odečtením hodnoty A jamky blanku od hodnot vzorků a kontrol uvedených ve vytištěné zprávě. 
Pokud je tato hodnota založena na čtečce s dvěma filtry, neodečítejte hodnotu A jamky blanku od hodnot vzorků a 
kontrol uvedených ve vytištěné zprávě. 

KONTROLA - 

Kód 8 (1 x 0,5 ml na lahvičku) 
konzerv. 0,1% ProClinTM 300 

KONTROLA + 

Kód 7 (1 x 0,3 ml na lahvičku) 
konzerv. 0,1% ProClinTM 300 

HRP KON 

Kód 6 (1 x 12 ml na lahvičku) 

konzerv. 0,1% ProClinTM 300 

 

 

PROM PUF 20X 

Kód 1 (1 x 50 ml na nádobku)  

PŘED POUŽITÍM NAŘEĎTE! 
detergent Tween-20 

 

CHROM SŮL  A 

Kód 2 (1 x 6 ml na lahvičku) 
 

CHROM SŮL B 

Kód 3 (1 x 6 ml na lahvičku)  
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Výpočet hodnoty cut-off (C.O.) = Nc + 0,16 

(Nc = střední hodnota absorbance pro tři negativní kontroly). Jestliže Nc je < 0,03, použijte hodnotu 0,03. 
 

Kontrola kvality (validace analýzy): Výsledky testu jsou platné, pokud jsou splněna kritéria kontroly kvality. 

Doporučuje se, aby každá laboratoř vytvořila vhodný systém kontroly kvality s materiálem pro kontrolu kvality 

podobným nebo identickým s analyzovaným vzorkem pacienta. 

 
- Hodnota A jamky s blankem, která obsahuje pouze chromogen a stop roztok, je < 0,080 při vlnové délce 

450 nm. 

- Hodnoty A pozitivní kontroly musejí být ≥ 0,190 při vlnové délce 450/600~650 nm nebo při 450 nm po odečtení 
blanku. 

- Hodnoty A negativní kontroly musejí být ≤ 0,100 při vlnové délce 450/600~650 nm nebo při 450 nm po 
odečtení blanku. 

 

Pokud jedna z hodnot negativní kontroly A nesplňuje kritéria kontroly kvality, měla by být odstraněna a průměrná 
hodnota znovu vypočtena pomocí zbývajících dvou hodnot. Pokud více než jedna hodnota negativní kontroly A 
nesplňuje specifikace rozsahu kontroly kvality, je test neplatný a musí se opakovat. 

 

 SOUHRN HLAVNÍCH KOMPONENTŮ SOUPRAVY: 
Tento souhrn používejte pouze jako odkaz a při provádění analýzy postupujte vždy podle komplexní metodiky. 
Poznámka: komponenty jednotlivých souprav nejsou vzájemně zaměnitelné. 

1. Mikrodestička Kód 5 jedna 

2. Negativní kontrola Kód 8 1 x 0,5 ml 

3. Pozitivní kontrola Kód 7 1 x 0,3 ml 

4. HRP konjugát Kód 6 1 x 12 ml 

5. Promývací pufr Kód 1 1 x 50 ml 

6. Roztok chromogenu A Kód 2 1 x 6 ml 

7. Roztok chromogenu B Kód 3 1 x 6 ml 

8. Stop roztok  Kód 4 1 x 6 ml 

 
SOUHRN POSTUPŮ ANALÝZY: 
Tento souhrn používejte pouze jako odkaz a při provádění analýzy postupujte vždy podle podrobné metodiky. 

Příklad:  Přidat kontroly 50 l 

1. Kontrola kvality 
Hodnota jamky blanku A: A1 = 0,025 při vlnové délce 450 nm (poznámka: odečtení blanku je nutné pouze při 
čtení s jedním filtrem pro vlnovou délku 450 nm) 
Jamka č.                                                                       B1               C1             D1 
Hodnoty negativní kontroly A po odečtení blanku:      0,020             0,012        0,016 
Jamka č.                                                                         E1               F1 

Hodnoty pozitivní kontroly A po odečtení blanku:        2,421          2,369 
Všechny kontrolní hodnoty jsou v uvedeném rozsahu kontroly kvality. 
2. Výpočet Nc: = 0,020 + 0,012 + 0,016) = 0,016. Nc je < 0,03, takže se tato hodnota 0,03 použije v dalším 
kroku.                                     3 
3. Výpočet hodnoty cut-off: (C.O.) = 0,03 + 0,16 = 0,190 

 
 

OMEZENÍ 
 

1. Pozitivní výsledky musejí být potvrzeny jinou dostupnou metodou a interpretovány spolu s klinickými informacemi 

pacienta. 

2. Protilátky mohou být nedetekovatelné v časném stádiu onemocnění a u některých jedinců s potlačenou imunitou. 
Negativní výsledky získané soupravou WANTAI SARS-CoV-2 Ab ELISA jsou tedy pouze známkou toho, že vzorek 

neobsahuje detekovatelnou hladinu protilátek, a žádný negativní výsledek by neměl být považován za přesvědčivý 

důkaz, že jednotlivec není virem infikován. 

3. Pokud po opakovaném testování prvotně reaktivních vzorků jsou výsledky analýzy negativní, měly by být tyto vzorky 

považovány za neopakovatelné (falešně pozitivní) a zaznamenávány jako negativní. Stejně jako u mnoha velmi 

citlivých analýz ELISA může dojít k falešně pozitivním výsledkům z několika důvodů, z nichž většina je spojena mimo 

jiné s nedostatečným promýváním. Další informace o řešení problémů s Wantai ELISA naleznete v příručce Wantai 

„ELISA a pokyny pro odstraňování potíží“ nebo se obraťte na technickou podporu společnosti Wantai s žádostí o 

další pomoc. 

4. Nejčastější chyby v analýze jsou: použití souprav po uplynutí doby použitelnosti, špatné postupy promývání, 

kontaminovaná činidla, nesprávné kroky postupu testu, nedostatečná aspirace během promývání, nepřidání vzorků 
nebo činidel, nesprávná obsluha laboratorního zařízení, chyby načasování, použití vysoce hemolyzovaných vzorků 

nebo vzorků obsahujících fibrin, neúplně vysrážené vzorky séra. 

5. Prevalence markeru ovlivní prediktivní hodnoty testu. 

6. Tento test nelze použít k testování sdruženého (smíšeného) séra nebo plazmy. Souprava byla hodnocena pouze u 

jednotlivých vzorků séra nebo plazmy. 

7. WANTAI SARS-CoV-2 Ab ELISA je kvalitativní analýza a výsledky nelze použít k měření koncentrace protilátek. 

 
 

Přidat vzorek 100 l 

Inkubovat 30 minut 

Promýt 5krát 

Přidat HPR konjugát 100 l 

Inkubovat 30 minut 

Promýt 5krát 

Barvení 50 l A + 50 l B 

Inkubovat 15 minut 

Zastavit reakci 50 l stop roztok 

Odečíst absorbanci 450 nm nebo 450/600~650 nm 

  
PŘÍKLADNÉ SCHÉMA DÁVKOVÁNÍ KONTROL/VZORŮ: 

 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 
 

Negativní výsledky (A/C.O. < 1): Vzorky vykazující absorbanci nižší než hodnota cut-off jsou pro tuto analýzu 

negativní, což nasvědčuje tomu, že soupravou WANTAI SARS-CoV-2 Ab ELISA nebyly detekovány žádné 

protilátky proti SARS-CoV-2, proto neexistují žádné sérologické indikace pro současné nebo minulé 

onemocnění koronaviry COVID-19. 

 
Pozitivní výsledky (A/C.O. ≥ 1): Vzorky vykazující absorbanci rovnající se nebo vyšší než hodnota cut-off se 

považují za prvotně reaktivní, což nasvědčuje tomu, že soupravou WANTAI SARS-CoV-2 Ab ELISA byly 

pravděpodobně detekovány protilátky proti SARS-CoV-2. Všechny prvotně reaktivní vzorky by měly být před 
interpretací konečných výsledků analýzy znovu dvojmo testovány soupravou WANTAI SARS-CoV-2 Ab 

ELISA. Opakovaně reaktivní vzorky lze považovat za pozitivní na protilátky proti SARS-CoV-2, proto existují 

serologické indikace pro současné nebo minulé onemocnění koronaviry COVID-19. 

 
Hraniční vzorky (A/C.O. = 0,9-1,1): Vzorky s poměrem absorbance k hodnotě cut-off mezi 0,9 a 1,1 se 

považují za hraniční, proto je nutné pro potvrzení prvotních výsledků tyto vzorky opakovaně znovu dvakrát 

testovat. 

 
Vyžaduje se následná kontrola, potvrzení a doplňkové testování jakéhokoli pozitivního vzorku 
zjištěného jiným analytickým systémem (např. PCR). Klinická diagnóza by neměla být stanovena na 

základě jediného výsledku testu. Měla by se zakládat na souhrnu klinických a jiných laboratorních 

údajů a nálezů. 

 
INTERPRETACE PRVOTNÍCH VÝSLEDKŮ A NÁSLEDNÁ 

KONTROLA VŠECH PRVOTNĚ REAKTIVNÍCH NEBO 

HRANIČNÍCH VZORKŮ 

 
IND = neinterpretovatelné 

 
- Pokud po opakovaném testování prvotně reaktivních vzorků jsou obě jamky negativní výsledky (A/C.O. 

< 0,9), měly by být tyto vzorky považovány za neopakovatelně pozitivní (nebo falešně pozitivní) a 

zaznamenávány jako negativní. Stejně jako u mnoha velmi citlivých analýz ELISA může dojít k falešně 

pozitivním výsledkům z několika důvodů, z nichž většina je spojena mimo jiné s nedostatečným 

promýváním. Další informace o řešení problémů s Wantai ELISA naleznete v příručce Wantai „ELISA a 

pokyny pro odstraňování potíží“. 

- Pokud po opakovaném dvojitém testování jsou jedna nebo obě jamky pozitivní, měl by být konečný výsledek 

tohoto testu ELISA zaznamenán jako opakovaně reaktivní. Opakovaně reaktivní vzorky lze považovat za 

pozitivní na protilátky proti SARS-CoV-2, a proto je pacient pravděpodobně infikován virem. 
- Po opakovaném dvojitém testování by vzorky s hodnotami blízkými hodnotě cut-off měly být interpretovány 

s opatrností a považovány za vzorky „hraniční“ nebo neinterpretovatelné v době testování. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A Blank S3           

B Neg. …           

C Neg. …           

D Neg.            

E Poz.            

F Poz.            

G S1            

H S2            

 
 
SYMBOLY OZNAČENÍ CE 

 Diagnostický zdravotnický 
prostředek in vitro 

  
Podmínky pro skladování +2 °C~+8 C° 

  
Spotřebovat do 

  
Šarže 

  
Obsah je postačující pro <n> testů 

  
Návod k použití 

  
Označení CE – IVDD 98/79/ES 

  
Pověřený zástupce pro EU 

  
Katalogové číslo 

  
Výrobce 

  
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. 

No. 31 Kexueyuan Road, Changping District, Peking 102206 Čína 
Tel: +86-10-59528888, Fax: +86-10-89705849 
Webové stránky: www.ystwt.com  
E-mail: wtexport@ystwt.com 

  
 
Qarad b.v.b.a. 
Cipalstraat 3, B-2440 Geel, Belgie 
E-mail: qarad@qarad.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARAKTERISTIKY VÝKONNOSTI 
 

Citlivost a specificita: klinická validační studie soupravy Wantai SARS-CoV-2 antibody ELISA byla provedena 
v roce 2020 v Shenzhenu, Čína. Bylo testováno 310 vzorků od pacientů s potvrzeným COVID-19 a 333 vzorků 
od zdravých jedinců. Souprava prokázala citlivost 94,5 % (293/310) a specificitu 100 % (333/333). 
 

Vzorky byly odebrány z potvrzených případů COVID-19 s klinickými příznaky, laboratorními abnormalitami nebo 
manifestacemi onemocnění na zobrazovacím vyšetření plic. Žádné testy se neprováděly na vzorcích z latentních 
infekcí nebo od pacientů v inkubačním období. Bylo pozorováno, že rychlost detekce soupravy úzce souvisí s 
časem propuknutí onemocnění. Souprava vykazuje vyšší míru pozitivní detekce u vzorků od pacientů s pozdějším 
počátkem onemocnění. Interpretace výsledků testu by proto měla brát v úvahu dobu odběru vzorku.  

 Souprava je distribuována společností TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. 
V případě dotazů nás kontaktujte. 
Tel.:+420 541 248 311 
E-mail: info@testlinecd.cz 
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Zopakujte dvakrát 

Interpretace 

Následná kontrola 
Interpretace                   IND 
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