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DIAQUICK COVID-19 Ag kazeta 
Pro detekci nukleokapsidového proteinového antigenu ve vzorcích výtěru 

z nosohltanu a z nosu. 

 
Obsah 

Z20401CE - 20 testovacích kazet, samostatně zabalených ve foliových sáčcích 
s desikantem (20 x REF Z20401B)  

- 2 pufr 
- 20 sterilních výtěrových tyčinek 
- 20 extrakčních zkumavek 
- 1 papírový stojan 
- 1 příbalový leták 

Pouze pro profesionální in vitro použití  

OBECNÉ INFORMACE 

Metoda Imunochromatografická analýza 
Životnost 24 měsíců od data výroby 
Skladování 2-30 °C 

ÚČEL POUŽITÍ 

DIAQUICK COVID-19 Ag kazeta je imunochromatografický in vitro test pro 
kvalitativní stanovení nukleokapsidového proteinového antigenu viru SARS-CoV-2 
ve vzorcích výtěru z nosohltanu (NP- nasopharyngeal) nebo z nosu u osob 
s podezřením na COVID-19 v průběhu prvních deseti dnů od nástupu symptomů a 
u asymptomatických osob. Test umožnuje rychlou diagnostiku infekce SARS-CoV-
2. Negativní výsledky u osob s nástupem symptomů před maximálně deseti dny je 
třeba brát s podezřením a výsledky potvrdit molekulárním testem, pokud je to 
potřebné v managementu pacienta. DIAQUICK COVID-19 Ag kazeta nerozlišuje 
mezi SARS-CoV a SARS-CoV-2.  
DIAQUICK COVID-19 Ag kazeta je určena pro použití pouze odborným 
zdravotnickým personálem nebo vyškolenými uživateli, kterí ovládají práci 
s rychlotesty. Jako i pro použití vyškoleným personálem klinické laboratoře, který 
bude zaškolen speciálně pro in vitro diagnostiku a vhodnou činnost při kontrole 
infekce. Nebo pro použití osobami, které jsou podobným způsobem obeznámeny 
s prací při poskytování zdravotní péče.  

DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM 

Nové koronaviry patří do druhu β. COVID-19 je akutní respirační infekční nemoc.  
Je k němu náchylná celá lidská populace. V současnosti jsou hlavním zdrojem 
infekce pacienti infikovaní novým koronavirem; asymptomatickí infikovaní lidé 
mohou být také zdrojem infekce. Na základě současného epidemiologického 
výzkumu je inkubační doba 1 až 14 dní, nejčastěji 3 až 7 dnů. Hlavní projevy 
zahrnují horečku, únavu, suchý kašel a ztrátu chuti a čichu. U některých případů 
se vyskytuje ucpaný nos, smrkání, bolest krku, svalová bolest a průjem. Tento test 
slouží k detekci nukleokapsidového proteinového antigenu SARS-CoV-2, který je 
obecně zjistitelný v horních dýchacích cestách v průběhu akutní fáze infekce. 
Rychlá diagnostika SARS-CoV-2 infekce pomáhá při ošetřování pacientů a při 
účinnější a efektivnější kontrole nemoci. 
Pro efektivní zvládání má zásadní význam systematický skríning a odhalení jak 
klinických tak i asymptomatických případů COVID-19. Zejména je důležitá 
identifikace subklinických nebo asymptomatických případů pro zpomalení nebo 
zastavení řetězového šíření infekce, protože tyto osoby mohou virus přenášet. 
DIAQUICK COVID-19 Ag kazeta umožňuje efektivní skríning infekce COVID-19. 

PRINCIP TESTU 

DIAQUICK COVID-19 Ag kazeta (výtěr) je imunochromatografická membránová 
metoda, která používá citlivé monoklonální protilátky pro stanovení 
nukleokapsidového proteinu viru SARS-CoV-2 ve výtěrech z nosohltanu (NP) 
nebo z nosu. Testovací proužek kazety pozůstává z následujících součástí: 
polštářek vzorku, polštářek reagencie, reakční membrána, a absorpční polštářek. 
Polštářek reagencie obsahuje koloidní zlato konjugované s monoklonálními 
protilátkami proti nukleokapsidovému proteinu SARS-CoV-2. Reakční membrána 
obsahuje sekundární protilátky proti nukleokapsidovému proteinu SARS-CoV-2. 
Celý proužek je upevněn v plastovém zařízení. Po přidání vzorku do vzorkové 
jamky se rozpustí konjugáty zaschlé v polštářku reagencie a putují spolu se 
vzorkem membránou. Pokud se ve vzorku vyskytuje antigen SARS-CoV-2 bude 
komplex vytvořený mezi konjugátem proti SARS-CoV-2 a virem zachycen 
specifickými protilátkami proti SARS-CoV-2 potaženými v oblasti testovací čáry 
(T). Nepřítomnost T čáry naznačuje negativní výsledek. Jako kontrola činnosti se 
v oblasti kontrolní čáry (C) vždy objeví červená čára, co potvrzuje přidání 
správného objemu vzorku a navlhnutí membrány. 

SLOŽENÍ REAGENCIE 

Pufr: Azid sodný, NaCl, Tris, pročištěná voda 
Kazeta: monoklonální protilátky, koloidní zlato, sekundární protilátky 

DODATEČNĚ POTŘEBNÝ MATERIÁL 

 Stopky  

PŘÍPRAVA REAGENCIE 

Test je připraven k použití. 

STABILITA A SKLADOVÁNÍ 

 Kit je možné skladovat při pokojové teplotě nebo v lednici (2-30°C).  
 Nezamrazujte žádnou součást kitu. 
 Nepoužívejte testovací zařízení a reagencie po datu exspirace. 
 Testovací zařízení, které bylo po dobu více jako jedné hodiny mimo uzavřeného 

sáčku s desikantem, je nutné zlikvidovat. 
 Když se kit nepoužívá, zavřete krabici s kitem, a obsah bezpečně uložte. 

 

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 Pouze pro in vitro diagnostické použití.  
 Testovací zařízení musí do použití zůstat v uzavřeném sáčku. 
 Nepoužívejte kit po datu spotřeby. 
 Výtěrové tyčinky, zkumavky a testovací zařízení jsou pouze pro jednorázové 

použití. 
 Extrakční pufr obsahuje roztok s konzervantem (0.09 % azid sodný). Pokud se 

roztok dostane do styku s pokožkou nebo očima, vyplachujte velkým množstvím 
vody.  

 Roztoky obsahující azid sodný mohou reagovat výbušně s olověným nebo 
měděným potrubím. Použijte velké množství vody pro spláchnutí vylitých 
roztoků ve výlevce. 

 Nezaměňujte ani nemíchejte složky různých šarží. 
 Při odběru vzorků výtěru používejte pouze tyčinky dodávané s kitem. 
 Pro získání přesných výsledků nepoužívejte viditelně zakrvavené nebo příliš 

viskózní vzorky. 
 Vzorky je třeba zpracovávat podle pokynů uvedených v odsecích ODBĚR A 

PŘÍPRAVA VZORKU a POSTUP TESTU. Nedodržení pokynů k použití může 
vést k nepřesným výsledkům. 

 Při práci se SARS-CoV-2 pacientskými vzorky je potřebné pořád dodržovat 
pokyny pro laboratorní bezpečnost. Pacientské výtěry, použité testovací 
proužky a použité nádoby s extrakčním roztokem mohou být potencionálně 
infekční. Správné metody manipulace a likvidace splňující místní úřední 
požadavky je potřebné určit již před začátkem práce. 

 Vlhkost a teplota může nepříznivě ovlivnit výsledky. 
 Použité kazety a materiály je potřebné likvidovat jako biologicky nebezpečný 

odpad v souladu s místními a státními nařízeními. 

ODBĚR A SKLADOVÁNÍ VZORKU 

Výtěr z nosohltanu 
 Používejte nosohltanovou výtěrovou tyčinku dodávanou s kitem.  
 Tyčinku opatrně vložte do nosové dírky pacienta. 
 Tyčinkou opatrně vytřete povrch zadního nosohltanu a přitom tyčinkou 

několikrát otočte. Tyčinkou několikrát otočte.  
 Tyčinku vyjměte z nosní dutiny. Vzorek může být teď dále zpracován pomocí 

v kitu obsaženého extrakčního roztoku. 

 
Výtěr z nosu 
 Sterilní tyčinku obsaženou v kitu zaveďte opatrně do nosové dírky pacienta. 

Tyčinku je třeba zavést 2-4 cm hluboko, dokud neucítíte odpor. 
 Tyčinkou pětkrát otočte podél sliznice v nosní dírce, pro zajištění odebrání 

jak hlenu, tak i buněk. 
 Tento postup zopakujte se stejnou tyčinkou v druhé nosní dírce pro zajištění 

odběru dostatku vzorku z obou nosních dírek. 
 Tyčinku vyjměte z nosní dírky. Vzorek může být teď dále zpracován pomocí 

v kitu obsaženého extrakčního roztoku. 

 
Transport vzorku 
Vzorek je potřebné otestovat co nejdřív od odběru jak je to možné. Pokud je 
potřebný transport vzorku s virálním transportním médiem (VTM), doporučuje se 
minimální zředění vzorku, protože zředění může zapříčiňovat snížení citlivosti 
testu. Zatímco držíte výtěrovou tyčinku, odeberte víčko zkumavky. 
Výtěrovou tyčinku vložte do zkumavky, dokud není zarážka v úrovni otvoru 
zkumavky. Výtěrovou tyčinku ohněte pod uhlem 180° pro její zlomení v místě 
zarážky. Pro úplné oddělení budete možná muset tyčinkou jemně zakroutit. 
Ujistěte se, že výtěrová tyčinka byla vložena do plastové úložné nádoby a pevně ji 
zavřete. Vzorek zlikvidujte, pokud nemůže být otestován v průběhu jedné hodiny, 
a pro testování odeberte čerstvý vzorek. 

POSTUP TESTU 

Testovací kazetu, testovaný vzorek a pufr nechte ustálit před testováním na 
pokojovou teplotu (15-30 °C). 

1. Vložte testovací extrakční zkumavku do papírového stojanu dodávaného s 
kitem. Ujistěte se, že zkumavka stojí pevně a dosahuje dna stojanu. 

2. Přidejte do extrakční zkumavky 0.3 ml (přibližně 10 kapek) vzorkového 
extrakčního pufru. 

 
3. Výtěrovou tyčinku se vzorkem (viz ODBĚR VZORKU) vložte do extrakční 

zkumavky obsahující extrakční pufr. 
4. Otočte tyčinkou 6 krát zatímco budete tlačit její hlavici proti dnu a stranám 

zkumavky. 
  

10 kapek 
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5. Výtěrovou tyčinku ponechte ve zkumavce 1 minutu. 
6. Zkumavku několikrát zvenku zmáčkněte prsty s ponořenou výtěrovou 

tyčinkou. Výtěrovou tyčinku vyberte. Extrahovaný roztok se použije jako 
vzorek. 

 
7. Těsně před testováním vyberte testovací kazetu z uzavřeného sáčku a uložte 

ji na rovný povrch pracovního stolu. 
8. Násadu s filtrem nasaďte pevně na vzorkovou extrakční zkumavku. 
9. Vzorkovou extrakční zkumavku obraťte a stlačením zkumavky naneste 4 

kapky (přibližně 100 μl) testovaného vzorku do vzorkového okna (S) kazety. 
10. Spusťte stopky. 
11. Vyčkejte na zobrazené se barevných čár(y). Výsledky je potřebné odečíst 

během 15 minut. Neinterpretujte test po 20 minutách. 

 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

1. POZITIVNÍ:  
Přítomnost dvou čár a to kontrolní čáry (C) a testovací čáry (T) v okně výsledku 
označuje pozitivní výsledek. 
2. NEGATIVNÍ: 
Přítomnost pouze kontrolní čáry (C) v okně výsledku označuje negativní výsledek. 
3. NEPLATNÝ 
Pokud není po vykonání testu viditelná kontrolní čára (C) v okně výsledku, je 
výsledek považován za neplatný. Některými z možných příčin neobjevení se 
kontrolní čáry jsou nedostatečný objem vzorku, nesprávné dodržení pokynů nebo 
test po datu spotřeby. Doporučuje se vzorek opakovaně otestovat s použitím 
nového testu. 

POZNÁMKA: 
Intenzita barvy v oblasti testovací čáry (T) se může měnit v závislosti od 
koncentrace analytů přítomných ve vzorku. Proto jakýkoli odstín barvy v oblasti 
testovací čáry (T) je třeba považovat jako pozitivní. Berte prosím na vědomí, že 
toto je pouze kvalitativní test a nemůže určit koncentraci analytů ve vzorku. 

KONTROLA KVALITY A KALIBRACE 

Kontrola průběhu je integrována v testu. Červená čára zobrazující se v kontrolní 
oblasti (C), je vnitřní kontrolou průběhu testu. Potvrzuje dostatečný objem vzorku, 
dostatečné provlhnutí membrány a správnou techniku postupu. Správná 
laboratorní praxe (GLP) doporučuje použití externích kontrolních materiálů pro 
zabezpečení správné činnosti testovacího kitu. 

PARAMETRY ČINNOSTI 

Klinická citlivost, specificita a přesnost 
Vzorky výtěru z nosohltanu 
Činnost DIAQUICK COVID-19 Ag kazety byla vyhodnocena pomocí testování 
pacientských vzorků na 7 různých místech. Test byl vykonáván 24 zdravotnickými 
pracovníky, kteří ještě neměli zkušenosti s vykonáváním testu. Celkem bylo 
odebráno a otestováno 865 čerstvých výtěrů z nosohltanu, z toho 119 pozitivních 
a 746 negativních vzorků. Výsledky DIAQUICK COVID-19 Ag kazety byly 
porovnány s RT-PCR metodou pro výtěry z nosohltanu.  
Výsledky jsou uvedeny v  tabulce 1: 

Tabulka 1: Vzorky výtěru z nosohltanu - výsledky 
Metoda 

 
PCR Celkový 

výsledek 
DIAQUICK COVID-19 Ag 

kazeta  
(výtěry z nosohltanu) 

Výsledky Pozitivní Negativní 
Pozitivní 117 3 120 
Negativní 2 743 745 

Celkový výsledek 119 746 865 

Relativní citlivost: 98.32% (95% CI*: 94.06-99.80%) *konfidenční interval 
Relativní specificita: 99.60 % (95% CI*: 98.83%-99.92%) 
Přesnost: 99.42% (95% CI*: 98.66%-99.81%) 

Citlivost pro silně pozitivní PCR vzorky s Ct hodnotou ≤30 představuje 100%. 

Vzorky výtěru z nosu 
Celkem bylo odebráno a otestováno 237 čerstvých výtěrů z nosu, z toho vzorků 
jako 109 pozitivních a 128 jako negativních. Výsledky DIAQUICK COVID-19 Ag 
kazety byly porovnány s RT-PCR metodou pro výtěry z nosohltanu.  
Výsledky jsou uvedeny v  tabulce 2: 

Tabulka 2: Vzorky výtěru z nosu - výsledky 
Metoda 

 
PCR Celkový 

výsledek 
DIAQUICK COVID-

19 Ag kazeta  
(výtěry z nosu) 

Výsledky Pozitivní Negativní 
Pozitivní 106 0 106 
Negativní 3 128 131 

Celkový výsledek 109 128 237 

Relativní citlivost: 97.25% (95% CI*: 92.17%-99.43%)       *konfidenční interval 
Relativní specificita: 100 % (95% CI*: 97.16%-100%) 
Přesnost: 98.73% (95% CI*: 96.35%-99.74%) 

Křížová reaktivita 

Byla zjišťována křížová reaktivita s následujícími organizmy. Vzorky pozitivní na 
následující organizmy byly stanoveny jako negativní DIAQUICK COVID-19 Ag 
kazetou. 

Patogen Koncentrace 
Respirační syncytiální virus typu A 5.5 x 107 PFU/mL 
Respirační syncytiální virus typu B 2.8 x 105 TCID50/mL 
Nový virus chřipky A H1N1 (2019) 1 x 106 PFU/mL 

Virus sezonní chřipky A H1N1 1 x 106 PFU/mL 
Virus chřipky A H3N2 1 x 106 PFU/mL 
Virus chřipky A H5N1 1 x 106 PFU/mL 
Chřipka B Yamagata 1 x 106 PFU/mL 

Chřipka B Victoria 1 x 106 PFU/mL 
Rinovirus 1 x 106 PFU/mL 

Adenovirus 3 5 x 107.5 TCID50/mL 
Adenovirus 7 2.8 x 106 TCID50/mL 

EV-A71 1 x 105 PFU/mL 
Mycobacterium tuberculosis 1 x 103 bakterii/mL 

Virus příušnic 1 x 105 PFU/mL 
Lidský koronavirus 229E 1 x 105 PFU/mL 
Lidský koronavirus OC43 1 x 105 PFU/mL 
Lidský koronavirus NL43 1 x 106 PFU/mL 
Lidský koronavirus HKU1 1 x 106 PFU/mL 

Virus parainfluenzy 1 7.3 x 106 PFU/mL 
Virus parainfluenzy 2 1 x 106 PFU/mL 
Virus parainfluenzy 3 5.8 x 106 PFU/mL 
Virus parainfluenzy 4 2.6 x 106 PFU/mL 

Haemophilus influenzae 5.2 x 106  CFU/mL 
Streptococcus pyogenes 3.6 x 106  CFU/mL 

Streptococcus pneumoniae 4.2 x 106  CFU/mL 
Candida albicans 1 x 107 CFU/mL 

Bordatella pertusis 1 x 104 bakterii/mL 
Mycoplasma pneumoniae 1.2 x 106 CFU/mL 
Chlamydia pneumoniae 2.3 x 106 IFU/mL 
Legionella pneumophila 1 x 104 bakterii/mL 
Staphylococcus aureus 3.2 x 108 CFU/mL 

Staphylococcus epidermis 2.1 x 108 CFU/mL 

Interferující látky 

Následující látky, které se mohou vyskytovat v dechových vzorcích, v nosní dutině 
nebo nosohltanu, byly vyhodnoceny s DIAQUICK COVID-19 Ag kazetou v níže 
uvedených koncentracích a nemají žádný vliv na činnost testu.  

Látka Koncentrace 
Lidská krev (antikoagulovaná EDTA) 20% (v/v) 

Mucin 5 mg/mL 
Oseltamivir fosfát 5 mg/mL 

Ribavirin 5 mg/mL 
Levofloxacin 5 mg/mL 
Azitromycin 5 mg/mL 
Meropenem 5 mg/mL 
Tobramycin 2 mg/mL 
Fenylefrin 20% (v/v) 

Oxymatazolin 20% (v/v) 
0.9% chlorid sodný 20% (v/v) 

Přírodní zklidňující ALKALOL 20% (v/v) 
Beklometazon 20% (v/v) 
Hexadekadrol 20% (v/v) 

Flunisolid 20% (v/v) 
Triamcinolon 20% (v/v) 
Budesonid 20% (v/v) 
Mometason 20% (v/v) 
Fluticason 20% (v/v) 

Fluticason propionát 20% (v/v) 

 

  

Neplatný 

6 krát 

4 kapky 

roztoku 

Pozitivní  Negativní 
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Mikrobiální interference 

Pro posouzení toho, zda potencionální mikroorganizmy v klinických vzorcích ruší 
stanovení DIAQUICK COVID-19 Ag kazetou a zapříčiňují falešně negativní 
výsledky, byl každý patogenní mikroorganizmus testován v přítomnosti tepelně 
inaktivovaného viru SARS-CoV-2 (2.3 x 102 TCID50/mL). U mikroorganizmů 
uvedených v následující tabulce nebyla zjištěna žádná křížová reaktivita ani 
interference. 

Patogen Koncentrace 
Respirační syncytiální virus typu A 5.5 x 107 PFU/mL 
Respirační syncytiální virus typu B 2.8 x 105 TCID50/mL 
Nový virus chřipky A H1N1 (2019) 1 x 106 PFU/mL 

Virus sezonní chřipky A H1N1 1 x 106 PFU/mL 
Virus chřipky A H3N2 1 x 106 PFU/mL 
Virus chřipky A H5N1 1 x 106 PFU/mL 
Chřipka B Yamagata 1 x 106 PFU/mL 

Chřipka B Victoria 1 x 106 PFU/mL 
Rinovirus 1 x 106 PFU/mL 

Adenovirus 1  1 x 106 PFU/mL 
Adenovirus 2  1 x 105 PFU/mL 
Adenovirus 3  5 x 107.5 TCID50/mL 
Adenovirus 4  1 x 106 PFU/mL 
Adenovirus 5  1 x 105 PFU/mL 
Adenovirus 7  2.8 x 106 TCID50/mL 
Adenovirus 55 1 x 105 PFU/mL 

EV-A71 1 x 105 PFU/mL 
EV-B69  1 x 105 PFU/mL 
EV-C95  1 x 105 PFU/mL 
EV-D70  1 x 105 PFU/mL 

Mycobacterium tuberculosis 1 x 103 bakterii/mL 
Virus příušnic 1 x 105 PFU/mL 

Variacella Zoster virus 1 x 105 PFU/mL 
Lidský koronavirus 229E 1 x 105 PFU/mL 
Lidský koronavirus OC43 1 x 105 PFU/mL 
Lidský koronavirus NL43 1 x 106 PFU/mL 
Lidský koronavirus HKU1 1 x 106 PFU/mL 

Lidský Metapneumovirus (hMPV) 1 x 106 PFU/mL 
Virus parainfluenzy 1 7.3 x 106 PFU/mL 
Virus parainfluenzy 2 1 x 106 PFU/mL 
Virus parainfluenzy 3 5.8 x 106 PFU/mL 
Virus parainfluenzy 4 2.6 x 106 PFU/mL 

Haemophilus influenzae 5.2 x 106  CFU/mL 
Streptococcus pyogenes 3.6 x 106  CFU/mL 
Streptococcus agalactiae 7.9 x 107  CFU/mL 

Streptococcus pneumoniae 4.2 x 106  CFU/mL 
Candida albicans 1 x 107 CFU/mL 

Bordatella pertusis 1 x 104 bakterii/mL 
Mycoplasma pneumoniae 1.2 x 106 CFU/mL 
Chlamydia pneumoniae 2.3 x 106 IFU/mL 
Legionella pneumophila 1 x 104 bakterii/mL 

Spojené lidské výplachy z nosu N/A 

Limit detekce 

Studie LOD určily nejnižší zjistitelnou koncentraci viru SARS-CoV-2 při které je 
přibližně 95% všech pozitivních (skutečně pozitivních) měření určeno testem jako 
pozitivních. Tepelně inaktivovaný virus s koncentrací 4.6 x 105 TCID50/mL byl 
přidán k negativnímu vzorku a sériově zředěn. Každé ředění bylo třikrát testováno 
DIAQUICK COVID-19 Ag kazetou. Limit detekce DIAQUICK COVID-19 Ag kazety 
je 1.15 x 102 TCID50/mL. 

Koncentrace Počet pozitivních/celkový počet Pozitivní shoda 
1.15 x 102 TCID50/mL 180/180 100% 

Hook efekt vysoké dávky 

Při testech do koncentrace 4.6 x 105 TCID50/mL s tepelně inaktivovaným virem 
nebyl pozorován žádný hoko efekt vysoké dávky. 

OMEZENÍ 

 Etiologie respiračních infekcí zapříčiněných mikroorganizmy jinými jako 
SARS-CoV-2 nebude tímto testem stanovena. DIAQUICK COVID-19 Ag 
kazeta je schopna stanovení jak živých tak i neživých SARS-CoV-2 částic. 
Činnost DIAQUICK COVID-19 Ag kazety závisí na množství antigenů a 
nemusí korelovat s výsledky kultivace virů ze stejného vzorku. 

 Nedodržené postupu testu může nepříznivě ovlivnit činnost testu a zneplatnit 
výsledky. 

 Pokud je výsledek testu negativní a klinické symptomy přetrvávají, 
doporučuje se další testování jinými klinickými metodami. Negativní výsledek 
za žádných okolností nevylučuje přítomnost SARS-CoV-2 antigenů ve 
vzorku, protože ty mohou být přítomny pod minimální hladinou detekce testu. 
Také nesprávné nadávkování nebo nevhodné podmínky transport mohou 
vést k nesprávným výsledkům. 

 Jako se všemi diagnostickými testy může být definitivní diagnóza určena 
pouze lékařem po zhodnocení všech klinických a laboratorních nálezů.  

 Pozitivní výsledky testu nevylučují ko-infekce jinými patogeny. 
 Pozitivní výsledky testu nerozlišují mezi SARS-CoV a  SARS-CoV-2. 
 Počet antigenů ve vzorku může klesat s prodlužující se dobou nemoci. 

Vzorky, které byly odebrány po desátém dnu od projevení se symptomů, jsou 
v porovnání s RT-PCR metodou spíše negativní. 

 Negativní výsledky u osob s nástupem symptomů po více než deseti dnech 
nevylučují infekci SARS-CoV-2 a je třeba je potvrdit molekulárním testem, 
pokud je to potřebné pro klinické zhodnocení, včetně kontroly infekce. 
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