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"DIAQUICK" ADENOVIRUS  kazeta 
 Rychlý test pro kvalitativní detekci antigenu k  Adenoviru ve vzorcích lidské stolice 

Určeno pouze pro in vitro diagnostiku a profesionální použití 

 

Obsah soupravy 

  

Z09620CE 
 

Jedna souprava obsahuje 5 kazet balených jednotlivě v hliníkové folii ,  

zkumavky s pufrem(5 x Ref. No. Z09620B) 
Z09620B Jeden test individuálně balený, zkumavka s pufrem 

   

Základní informace 
Metoda Imunochromatografické stanovení, sandwich typ 
Stabilita 18 měsíců od data výroby 
Skladování 2 – 30 oC 
Vzorky Lidská stolice 
Výsledek Po 5 minutách 
 

Shrnutí 
Adenovirus je druhým nejrozšířenějším původcem gastroenteritidy. Způsobuje také respirační i další onemocnění. Zvláště 
v rozvojových zemích je akutní průjmové onemocnění hlavní příčinou úmrtí malých dětí. Výzkum ukázal, že enterické adenoviry, 
zejména Ad40 a Ad41 jsou druhou  hlavní příčinou průjmů u těchto dětí, hned za rotaviry. Tyto  virální patogeny ale mohou být 
izolovány u nemocných dětí na celém světě, nejčastěji jsou postiženy děti do dvou let věku, ale mezi pacienty jsou lidé všech  věkových 
kategorií. Výzkumy ukazují, že adenoviry je postiženo 4 – 15 % pacientů hospitalizovaných s virální enteritidou. 
Rychlá a správná diagnóza enteritidy způsobené adenoviry je nezbytná pro správnou etiologii a postup léčby pacienta.  Diagnostické 
techniky jako je elektronová mikroskopie (EM) nebo hybridizace nukleových kyselin jsou drahé a náročné na lidskou práci. 
DIALAB Adenovirus Cassete je rychlé chromatografické imunostanovení ke kvalitativní detekci adenoviru ve vzorku lidské stolice 
během 5 minut. Test využívá k selektivní detekci specifickou protilátku k adenoviru přítomnou ve vzorku stolice. 
 

Princip 
DIALAB Adenovirus Combi je kvalitativní laterální průtokové imunostanovení stanovení k detekci  adenoviru v lidské stolici.   
Adenovirus je detekován pomocí specifických protilátek k adenoviru. Po přidání vzorku (stolice rozpuštěná v pufru) je barevně značená 
protilátka specificky vázána k příslušnému viru, pokud je ve vzorku přítomen. Tento komplex pak kapilárně migruje membránou a je 
zachycen další specifickou protilátkou k adenoviru v testovací zóně. Pokud je ve vzorku přítomen adenovirus, objeví se červená čárka 
vedle písmene v testovací zóně. Pokud viry ve vzorku přítomny nejsou, neobjeví se v testovací zóně žádná čárka. To znamená, že 
objevení čárky v testovací zóně indikuje pozitivní výsledek, zatímco její absence výsledek negativní. Jako procedurální kontrola je 
v testu uplatněn vznik červené čárky v kontrolní zóně, jejíž vznik indikuje použití správného množství vzorku a správné vzlínání 
membránou. 
 

Dodávaný materiál 
 individuálně balené testovací kazety 

 zkumavky s ředícím pufrem  (1,5 ml) pro vzorky 

 jednorázová pipeta pro odběr velmi tekutých vzorků 

 příbalová informace 
 

Další vybavení nutné k provedení testu  
 savý papír jako podložka 

 odběrová nádoba na stolici  

 stopky 
 

Skladování a stabilita 
Test je možné skladovat při pokojové teplotě nebo v lednici (2 – 30oC). Za těchto podmínek jsou test i pufr stabilní po celou dobu 
použitelnosti. Test musí být až do použití v uzavřeném obalu se sušidlem.NEZMRAZUJTE! Nepoužívejte po uplynutí doby 
použitelnosti. 
 

Upozornění 
 Pouze pro in vitro diagnostické použití 

 Pouze pro odborné použití 

 Pouze k jednorázovému použití 

 Nejezte, nepijte a nekuřte v prostorách, kde manipulujete se vzorky a testem 

 Nepoužívejte test, pokud je obal poškozen 

 Nepoužívejte soupravu po uplynutí doby použitelnosti 
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 Nemíchejte zkumavky s ředícím roztokem z různých šarží 

 Neotevírejte ochranný obal pokud nejste připraveni zahájit test 

 Neukápněte vzorek do okénka pro výsledky 

 Nedotýkejte se okénka pro výsledky rukou, mohlo by dojít ke kontaminaci 

 Abyste zabránili křížové kontaminaci, používejte pro každý vzorek stolice novou nádobu a novou zkumavku s ředícím 
roztokem. 

 Každý pacient může být přenašečem nemoci. Přijměte vhodná opatření proti mikrobiologickému riziku během testování a 
dodržujte standardní postupy při manipulaci se vzorky 

 Nepoužívejte větší než předepsané množství tekutiny 

 Před započetím testu vytemperujte vše potřebné na laboratorní teplotu (15 – 30oC) 

 Při práci používejte ochranný oděv jako jsou plášť, ochranné rukavice a ochranné brýle. 

 Ředící pufr obsahuje azid sodný, který může reagovat s olovem nebo mědí za vzniku potencionálně explozivních kovových 
azidů.Jestliže vyléváte pufr do umyvadla, spláchněte ho dostatečným množstvím vody, abyste zabránili vzniku dalších azidů. 

 Soupravu skladujte a převážejte při teplotách 2 -30oC. 

 Teplota a vlhkost mohou nepříznivě ovlivnit výsledek stanovení 

 Pacienti musí striktně dodržovat pokyny pro odběr vzorku 
 

Odběr, příprava a skladování vzorku 
 DIALAB Adenovirus kazeta je určena pouze pro testování vzorků lidské stolice rozpuštěné v přiloženém pufru 

 Nejspolehlivější výsledek poskytuje vzorek odebraný v době krátce po objevení symptomů. Výzkum ukázal, že k maximální 
exkreci v případě adenoviru dochází k  maximumu kolem 3 – 13 dne po objevení symptomů.Pokud je vzorek stolice odebrán 
dlouhou dobu po objevení symptomů, nemusí být množství přítomných protilátek dostatečné pro pozitivní reakci nebo nemusí 
mít detekované antigeny vazbu na průjmové onemocnění. 

 
Zajistěte, aby pacienti při odběru vzorku dodrželi následující instrukce: 

 
K odběru vzorku použijte zkumavku ze soupravy a jednorázovou pipetu. dbejte následujících pokynů: 

1. Odeberte náhodný vzorek stolice pomocí vhodné odběrové nádoby, aby se zabránilo zředění nebo kontaminaci, tento by 
neměl přijít do styku s vodou z toalety. Je zapotřebí cca 1-2 ml nebo 1-2 g stolice 

2. a)  Pro pevné vzorky: 

 Otevřete a vyjměte odběrovou tyčinku ze zkumavky. Dejte pozor, aby nedošlo k vystříknutí ředícího roztoku 

 Pomocí tyčinky odeberte náhodný vzorek stolice. Vzorek odeberte ze 3 různých části povrchu. (Dostatečné množství 
je asi 50 mg, což odpovídá ¼ kuličky  hrachu. 

            b)Pro tekuté vzorky: 

 K odběru vzorku použijte pipetu. Pipetu držte vertikálně a naberte vzorek, do zkumavky s pufrem pak kápněte 2 
kapky 

3. Vzorkovací tyčinku vraťte do zkumavky a dobře uzavřete. Dejte pozor, abyste nepoškodili kapátko zkumavky 
4. Takto je vzorek připraven k testování, skladování nebo transportu. Vzorek doručte zpět lékaři do 24 hodin. 

Pozn.: Pokud pacient nechce sám rozpouštět vzorek stolice v pufru, je možné, aby odevzdal pouze odběrnou nádobu se stolicí. 
Rozpuštění vzorku pak může provést lékař nebo pracovník testovací laboratoře. 
 

Provedení testu 
1. Uzavřenou testovací kazetu a vzorek v ředícím pufru před testováním vytemperujte na laboratorní teplotu (15 - 30oC). Před 

vytemperováním neotvírejte obal kazety, došlo by k vysrážení vlhkosti na testovací membráně 
2. Když jste připraveni k testování, vyjměte kazetu z obalu a označte ji identifikačními údaji pacienta 
3. Zatřepejte zkumavkou se vzorkem, aby došlo k promíchání  vzorku stolice s ředícím roztokem. 
4. Za použití kousku savého papíru opatrně kroucením odlomte špičku kapátka na zkumavce. Držte zkumavku vertikálně a 

kápněte 3 kapky (přibližně 120-150 µl ) roztoku vzorku do jamky kazety. Zapněte stopky. 
5. Výsledek odečtěte po 5-10 minutách. Silně pozitivní výsledek se může objevit dříve. Výsledek by neměl být odečítán později 

než 10 minut po aplikaci vzorku do jamky. 
 

Kontrola kvality 
Interní kontrola je součástí testu. Správné provedení testu je indikováno vznikem červeného proužku v kontrolní zóně (C-zóna) 
membrány. Potvrzuje použit vhodného objemu vzorku, správné vzlínání membránou a vhodnou pracovní techniku. 
Kontrolní materiály nejsou součástí testu, ale doporučuje používání pozitivní a negativní kontroly jako potvrzení správné laboratorní 
praxe při testování a k potvrzení správnosti postupu.  
 

Interpretace výsledků 
Výsledek testu se intepretuje na základě vizuální kontroly vytvoření barevných proužků v okénku výsledku testu. 
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          Pozitivní výsledek  

 

 
 
V okénku pro výsledek testu se objeví dva červené proužky. Jeden v kontrolní zóně C, 
druhý zřetelný v testovací zóně. 
 
 

 
Pozn.: Intenzita zbarvení proužku v testovací zóně může kolísat v závislosti na koncentraci látek obsažených ve 
vzorku. Proto i jen slabé zbarvení je považováno za pozitivní reakci. 
 

Negativní výsledek 

 

 

V okénku pro výsledek testu se objeví pouze jeden červený proužek  v kontrolní zóně C. V testovací zóně 
se neobjeví žádný proužek.  
 

 
Neplatný výsledek 

 

 
Jestliže se v kontrolní zóně neobjeví žádný proužek, je test nutné prohlásit za neplatný. 
Nepřítomnost proužku v kontrolní zóně indikuje chybu v provedení testu nebo že použité části 
testu jsou špatné. Opakujte test s novou testovací kazetou a dodržujte striktně pracovní  
postup. Někdy mohou pevné částice přítomné v rozpuštěném vzorku bránit migraci 
membránou. Přelijte část rozpuštěného vzorku do zkumavky, oddělte pevné částice pomocí 
centrifugy nebo nechte usadit , nakapejte 80 – 120 µl supernatantu do jamky na vzorek nového 
testu. 
Jestliže problém přetrvává, kontaktujte distributora.  

 
 U všech testů, které využívají jako vzorek stolici, se stává, že je pozadí zažloutlé v závislosti na barvě stolice. Toto 
zbarvení je akceptovatelné, pokud nebrání samotnému odečtu výsledku. 
 

Omezení     
 Tento test je určen pro in vitro diagnostické použití a slouží pouze  ke kvalitativní detekci adenovirů 

 Tak jako u všech ostatních diagnostických testů, nemůže být ani u tohoto konečná diagnóza stanovena pouze 
na základě výsledků tohoto testu, ale musí být potvrzena dalšími laboratorními testy a z celkového stavu 
pacienta. 

 Jestliže je výsledek testu negativní a symptomy přetrvávají, doporučujeme opakovat test. Negativní výsledek 
testu ještě nevylučuje možnost infekce  adenovirem. 

 
 
 

Analytické parametry stanovení 
Senzitivita a specificita 
Test vykazuje shodu s ostatními komerčně dostupnými testy. 
 

Reprodukovatelnost 
Při testování negativních, nízce pozitivních a vysoce pozitivních kontrol třemi nezávislými osobami v téže laboratoři byla 
zjištěna 100 % shoda výsledků. 

 

Kros-reaktivita 
Test může vykazovat cross reaktivitu s antigeny adenoviru opic nebo prasat. 
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Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání. 
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