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“ SensiQuant SARS-CoV-2 MasterMix“ je in vitro 

zdravotnický prostředek pro: 
 

 kvalitativní detekci SARS-COV-2 RNA v celkové RNA 
extrahované z nasofaryngeálních výtěrů a v surovém 
lyzátu z nosohltanových výtěrů 
 

 kvantifikaci RNA SARS-COV-2 v celkové RNA extrahované 
z výtěrů z nosohltanu a v surovém lyzátu z výtěrů 
z nosohltanu.  
 
Souprava „SensiQuant SARS-CoV-2 MasterMix“ je určena 
pro výzkum a monitorování RNA viru SARS-CoV-2 . 
Souprava umožňuje diagnostiku Závažného akutního 
respiračního syndromu coronaviru 2 z nasofaryngeálního 
stěru. 

 
K provedení kvalitativní i kvantitativní analýzy musí být 
souprava „SensiQuant SARS-CoV-2  MasterMix“ 
používána výhradně ve spojení s produktem „SensiQuant 
SARS-CoV-2  Standard“ (STD-044). 
 
Produkt by měl být používán podle pokynů uvedených v 
této příručce v kombinaci s validovanými přístroji a 
reagenciemi. Jakékoli použití tohoto produktu off-label 
a/nebo modifikace složek ruší odpovědnosti výrobce 
Bioclarma. 

 

Výrobek „SensiQuant SARS-CoV-2  MasterMix“ je založen 
na technologii One-Step RT-PCR, která umožňuje vysoce 
reprodukovatelnou syntézu prvního řetězce cDNA a 
kontinuální Real Time PCR v jedné zkumavce. Na základě 
toho umožňuje sada „SensiQuant SARS-CoV-2  
MasterMix“ maximální efektivitu RT-PCR, citlivost a 
specificitu a zároveň minimalizuje čas a náklady na 
analýzu.  
 
Výrobek „SensiQuant SARS-CoV-2   MasterMix“ obsahuje: 

  SensiQuant SARS-CoV-2   Master Mix: reakční směs pro 
amplifikaci N1/N2 genu virového nukleokapsidu 
v reálném čase připravenou k použití. A lidský gen RP.  
 

  SensiQuant SARS-COV-2 Primers & Probes Mix: reakční 
směs primerů a prób pro amplifikaci v reálném čase  
N1/N2 genů virového nukleokapsidu a lidského RP genu, 
připravenou k použití.  
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Test je určen k provedení jedné reakce na mikrodestičce s 
programovatelným vyhříváním vybaveným optickým 
detekčním systémem fluorescence (real-time 
termocykler).  
 
V jamce probíhá retrotranskripce a postupná specifická 
amplifikace RNA N1, N2, RP (vnitřní kontrola). 
 
V každé jamce jsou specifické sondy značené FAM (N1 / 
N2) a HEX (RP) aktivovány, když se váží na specifický 
amplikon. Fluorescence roste s rostoucím množstvím 
specifického amplikonu a je měřena a zaznamenávána 
přístrojem. 
 
Zpracování dat umožňuje určit přítomnost a množství 
cDNA SARS-CoV-2 ve vzorku pomocí reakce N1 / N2, 
zatímco specifická reakce pro lidský gen RP je amplifikace 
endogenní vnitřní kontroly, aby se vyloučila inhibice 
amplifikace v negativních vzorcích; specifická reakce pro 
lidský gen RP není kontrolou retrotranskripce, protože 
odhaluje jak DNA, tak RNA.  
 
Hodnocení výkonu bylo provedeno pro: 

 

• Thermo Fisher QuantStudio™ 5  

• Bio-Rad Instruments: CFX96, CFX Connect  

 
Produkt SensiQuant SARS-COV-2 MasterMix je možné 
používat pouze v kombinaci se sadou SensiQuant SARS-
COV-2 Standard kit. 
 
Kvalitativní stanovení: Produkt umožňuje 480 jednotlivých 
stanovení pro RNA N1, N2 a RP, včetně kontrol. Je možné 
analyzovat 460 pacientů (v jednom z pěti běhů), což 
odpovídá 92 pacientům pro každý běh. 
 
Kvantitativní stanovení: Produkt umožňuje 480 
jednotlivých stanovení pro RNA N1, N2 a RP, včetně 
kontrol. Je možné analyzovat 450 pacientů (v jednom 
z pěti běhů), což odpovídá 90 pacientům pro každý běh. 
 
Senzitivita testu umožňuje odhalit přítomnost asi 5 
molekul DNA cílového N1 / N2 v 5 μl vzorku přidaného 
k amplifikační reakci. 
 
Lineární rozsah měření umožňuje stanovení titru 
v rozmezí 1 000 000 až 10 cílových kopií N1/N2 v 5 μl 
vzorku přidaného k amplifikační reakci. 
 
 
 
 
 

 Laminární box.  J 
 jednorázové latexové rukavice bez pudru nebo 

podobné 
 Mikrocentrifuga (12 000/14 000 RPM). 
 Mikropipety a sterilní špičky s aerosolovým filtrem 

nebo  podobné (0,5-10 μl, 2-20 μl, 5-50 μl, 50-200 μl, 
200-1000 μl). 

 Mikrodestičky bez RNasy a DNasy a přilnavé uzavírání 
pro mikrotitrační destičky bez RNázy a DNázy. 

 Přístroj pro real-time PCR. 
 Termolýza: programovatelný termocykler s 

vyhřívaným víkem. 
 Termolýza : 96 jamkové mikrodestičky a hliníkové 

tepelně uzavíratelné nebo lepicí těsnění nebo víčka 
pro mikrodestičky 

 

 
 
Standardy DNA o známé koncentraci nejsou součástí této 
soupravy. K provedení těchto analytických kroků se 
doporučují následující doplňkové produkty vyrobené 
společností Bioclarma: 
 
  SensiQuant SARS-COV-2 Standard (cod. STD-044): 

 Plazmidová DNA o známé koncentraci pro získání 
standardních křivek pro SARS-COV-2 a RP (Kat.č. STD-
044). 
 

 
 
Tento výrobek je určen výhradně pro použití in vitro. 
Reagencie a pokyny dodávané v této soupravě byly 
validovány pro optimální provedení. Další ředění činidel 
nebo změna inkubačních teplot může vést k chybným 
nebo nesouhlasným údajům. Rozdíly ve zpracování vzorků 
a technických postupech v uživatelské laboratoři mohou 
způsobit neplatnost výsledků testu.   
Všechny reagencie soupravy jsou speciálně formulovány 
pro použití v kombinaci s produktem SensiQuant SARS-
COV-2 Standard (kat.č. STD-044) Bioclarma., Abyste 
zajistili optimální provedení testu, nedoporučujeme 
míchání s výrobkem jiného výrobce. 

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ 

DALŠÍ POTŘEBNÉ VÝROBKY 

DODÁVANÉ REAGENCIE 

DALŠÍ POTŘEBNÉ VYBAVENÍ 

TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKACE 
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Zvláštní upozornění pro manipulaci: 
 
Postupy molekulární biologie, jako je extrakce, reverzní 
transkripce, amplifikace a detekce nukleových kyselin, 
vyžadují kvalifikovaný personál, aby se předešlo riziku 
chybných výsledků. 
 
Extrémní opatrnosti předcházejte: 
 Kontaminaci RNázy/DNázy, které by mohly způsobit 

degradaci templátové mRNA a generované cDNA; 
 Kontaminaci přenášené mRNA nebo PCR vede k falešně 

pozitivnímu signálu. 
 

Doporučujeme proto následující: 
 

• Používejte oddělené oblasti pro extrakci/přípravu 
amplifikačních reakcí a pro amplifikaci/detekci 
amplifikačních produktů. Nikdy nepřenášejte produkty 
amplifikace do oblasti určené pro extrakci/přípravu 
amplifikačních reakcí;  

• Používejte laboratorní pláště, rukavice a nástroje, které 
se používají výhradně pro extrakci/přípravu 
amplifikačních reakcí a pro amplifikaci/detekci 
amplifikačních produktů. Nikdy nepřenášejte 
laboratorní pláště, rukavice nebo nástroje z oblasti 
určené pro amplifikaci/detekci produktů amplifikace do 
oblasti určené pro extrakci/přípravu. 

• Se vzorky manipulujte v laminárním boxu. Vzorky musí 
být použity výhradně pro tento typ analýzy; 

• Vyvarujte se současného otevírání zkumavek 
obsahujících různé vzorky. 

• Pro všechny pipetovací kroky a pipety používejte nové 
špičky odolné vůči aerosolům. Použité špičky musí být 
sterilní, bez DNáz a RNáz, bez DNA a RNA. Pipety 
používané ke zpracování vzorků musí být použity 
výhradně pro tento konkrétní účel;  

• S činidly manipulujte v laminárním boxu. Činidla 
nezbytná pro amplifikaci musí být připravena tak, aby 
mohla být použita v jedné sérii. Pipety používané k 
manipulaci s činidly musí být použity výhradně pro 
tento účel. Pipety musí být pozitivního výtlaku nebo 
musí být použity s hroty aerosolového filtru. Použité 
špičky musí být sterilní, bez DNáz a RNáz, bez DNA a 
RNA;  

• Manipulujte s produkty amplifikace takovým 
způsobem, aby se co nejvíce omezilo rozptylování do 
prostředí, aby se zabránilo možné kontaminaci. Pipety 
používané k manipulaci s produkty amplifikace musí být 
použity výhradně pro tento konkrétní účel. 

 
Varování a obecná bezpečnostní opatření: 
 
S lidskými tkáněmi je třeba  zacházet jako s potenciálně 
infekčními, a musí být likvidovány s náležitými 
preventivními opatřeními a v souladu s pokyny OSHA 
a/nebo CAP (nebo EU ekvivalenty). 

 

• Vyvarujte se přímého kontaktu s biologickými vzorky. 
Vyvarujte se rozstřikování nebo rozprašování. 
Materiály, které přicházejí do styku s biologickými 
vzorky, musí být před likvidací ošetřeny 3% chlornanem 
sodným po dobu nejméně 30 minut nebo 
autoklávovány při 121 ° C po dobu jedné hodiny; 

• Zacházejte a likvidujte všechna činidla a všechen 
testovaný materiál, jako by byl potenciálně infekční. 
Vyvarujte se přímého kontaktu s reagenciemi. 
Vyvarujte se rozstřikování nebo rozprašování. 
S odpadem je třeba zacházet a likvidovat v souladu s 
příslušnými bezpečnostními normami. Jednorázové 
hořlavé materiály musí být spáleny. Kapalný odpad 
obsahující kyseliny nebo zásady musí být před likvidací 
neutralizován; 

• Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice a chraňte 
oči/obličej. Další informace naleznete v bezpečnostním 
listu (MSDS). 

• Nikdy pipetujte roztoky ústy a vyhýbejte se kontaktu s 
kůží a sliznicemi. 

• Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte ani neaplikujte 
kosmetické výrobky. 

• Po manipulaci se vzorky a reagenciemi si důkladně 
umyjte ruce. 

• Zbytková činidla a odpad zlikvidujte v souladu s 
platnými předpisy. 

• Před spuštěním testu si přečtěte všechny pokyny 
dodané s výrobkem. 

• Při provádění testu postupujte podle pokynů dodaných 
s výrobkem. 

• Nepoužívejte produkt po uplynutí doby použitelnosti.  

• Používejte pouze činidla dodávaná v produktu a činidla 
doporučená výrobcem. 

• Nemíchejte činidla z různých šarží. 

• Nepoužívejte činidla z produktů jiných výrobců. 
 
Varování a bezpečnostní opatření týkající se jednotlivých 
součástí: 
 
Pro výrobek SensiQuant SARS-CoV-2 MasterMix platí 
následující bezpečnostní pokyny (P): 
P261. Vyvarujte se vdechnutí prachu / dýmu / plynu / 
mlhy / par / spreje. 
P262. Zabraňte vniknutí do očí, na kůži nebo na oděv. 
 
Skladování: 
 
Součásti SensiQuant SARS-CoV-2 MasterMix  SensiQuant 
SARS-CoV-2 Primers & probes Mix  skladujte při -15 ° C až 
-25 ° C v mrazáku s konstantní teplotou až do prvního 
použití.  
Vyvarujte se opakování cyklů zmrazování a rozmrazování, 
které mohou snížit kvalitu výrobku. 
Minimalizujte vystavení různých složek soupravy světlu. 
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Všechny součásti soupravy uchovávejte v originálních 
obalech. 
Před otevřením zkumavky jemně promíchejte a krátce 
odstřeďte. 
 
Tyto podmínky skladování platí jak pro otevřené 
komponenty tak i pro dosud neotevřené. Reagencie 
skladované za jiných podmínek, než jaké jsou uvedeny na 
štítku, nemusí umožňovat správné provedení testu  a 
mohou negativně ovlivňovat výsledky. 
 
Stabilita kitu: 
 
Za správných skladovacích podmínek je souprava stabilní 
do data exspirace vytištěného na štítku. Výrobek  si 
zachová kvalitu do data expirace vytištěného na štítku. 
 

 
 
Popis reakce: 
 
Pro každý vzorek je pro test potřeba: 
 

•  retro-transcripční /amplifikační  reakce pro N1 a N2 
RNA viru  SARS-CoV-2  

• retro-transcripční /amplifikační  reakce pro RP gen 

Tyto dvě reakce probíhají současně v jedné jamce.  
 
Vzorky: 
 
Tento výrobek je navržen pro použití s RNA 
extrahovanou z nasofaryngeálních stěrů nebo se surového 
lyzátu nazofaryngeálních stěrů.  
: 
Extrahovaná RNA z nasofaryngeálních výtěrů 
 
 
Pro přípravu RNA se doporučují následující protokoly / 
přístroje: 
 
Thermo Scientific KingFisher Total RNA: 
 
Souprava byla validována pomocí soupravy MagMAX pro 
izolaci virových / patogenních nukleových kyselin 
(odebrání 400 µl z nosohltanu a eluce v 50 µl). 
 
Promega Maxwell® 48 RSC: 
Souprava byla validována pomocí soupravy Maxwell® RSC 
Viral Total Nucleic Acid Purification Kit (odebrání 200 µl 
z nasofaryngeálního výtěru a eluce ve 100 µl). 
 
Vzorky musí být odebrány a skladovány podle správné 
laboratorní praxe.  
 

Doporučuje se připravit alikvoty vzorků aby se zabránilo 
opakovaným cyklům zmrazování a rozmrazování, které 
snižují kvalitu RNA. 
 
Termolýza nosofaryngelních výtěrů 
 
Výtěry: protokol byl validován na nasofaryngeálních 
vzorcích ve 3 ml výtěrů COPAN UTM skladovaných po 
dobu 72 hodin při 4 ° C nebo při teplotě nižší než –20 ° C 
po delší dobu. 
Postup: 

1. Tampon krátce protřepejte a vezměte 50 µl, 
přičemž hrot umístěte přibližně do poloviny 
úrovně zkumavky a přeneste na 96-jamkovou 
mikrodestičku. Utěsněte tepelně svařitelným 
nebo lepivým hliníkovým filmem nebo víčky na 
mikrodestičkách. 
Alternativně lze použít jednotlivé PCR stripy nebo 
mikrozkumavky. 

2. Pomocí přístroje s tepelným blokem s ohřívacím 
víkem (např. PCR termocykler) umístěného pod 
krytem laminárního boxu třídy 2 inkubujte při 95 
° C po dobu 10 minut a poté při teplotě 4 ° C po 
dobu 5 minut 

3. Destičku centrifugujte po dobu 15 sekund. a 
vložte ji do ledu. 

4. Uchovávejte vzorky v ledu až do amplifikační 
reakce. 

 
Kontroly amplifikace: 
Je naprosto povinné validovat každý amplifikační běh 
pomocí  negativní a pozitivní kontrolní reakce. 
 
Jako negativní kontrolu použijte sterilní vodu bez nukleáz 
(Ultrapure Water, NEUTRAL Cap tube) dodávanou 
s produktem Sensiquant SARS-COV-2 MasterMix. 
 
Jako pozitivní kontrolu použijte standardní křivku získanou 

amylýzou Bioclarma Sensiquant SARS-COV-2 Standard 
nebo alespoň jeden bod této křivky. 
 
 
 
Nastavení běhu PCR: 
 
Před zahájením běhu je důležité provést následující: 

• Přepište všechny informace a dokončete pracovní list 
přiložený na konci tohoto dokumentu. Při dávkování 
reakční směsi a vzorků do jamek doporučujeme 
pečlivě sledovat pracovní list.  
 

• podle dokumentace k přístroji nastavte typ reakce 
pro každou jamku použitou na mikrodestičce, 

VZORKY A KONTROLY 

NÁVOD K POUŽITÍ 
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měřenou fluorescenci a druh reakce (vzorek, 
negativní kontrola, známé množství standardní DNA). 

 
Následuje příklad toho, jak lze analýzu uspořádat: 
 

• KVALITATIVNÍ (92 vzorků a kontrol) 
 

 
CP: Pozitivní kontrola; CN: Negativní kontrola; C: vzorky 
 
 

• KVANTITATIVNÍ (90 vzorků a kontrol) 
 

 
 
STD: kvantitativní standard; CN: Negativní kontrola; C: 
vzorky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavení termocykleru 
 

• Nastavte parametry termocykleru podle pokynů 
popsaných níže, nastavení 45 cyklů a reakčního 
objemu 20 µl. 

 
Thermo Fisher QuantStudio ™ 5 Instrument 

(*) Odečítání fluorescenčního signálu  
 
  

• Analysis mode: standard curve, absolute 
quantification, standard protocol  

• Fluorescence: FAM (N1/N2), HEX (RP)  

• Quencher: BHQ1  

• Passive reference: ROX  

• Threshold value for FAM (N1/N2): 0,15  

• Threshold value for HEX (RP): 0,05  

• Baseline: 5-15  
 
 
Bio-Rad CFX96 a CFX Connect Instruments: 

(*) Odečítání fluorescenčního signálu 
 

Poznámka: :Pro každý krok vyberte: “options”, “ramp rate” a 
nastavte  1,6°C/s.  

• • Analysis mode: Single Threshold  

• • Fluorescence: FAM (N1/N2), HEX (RP)  

• • Set “baseline subtracted curve fit”  

• • Threshold value for FAM: 100  

• • Threshold value for HEX: 60  

• • Baseline Cycles: autocalculated  
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• Nastavení amplifikace: 

Před zahájením běhu je důležité provést následující kroky: 
 
• vyndejte a rozmrazte zkumavky obsahující 

analyzované vzorky. Jemně promíchejte a zkumavky 
odstřeďte 5 vteřin, aby se obsah dostal na dno a 
udržujte na ledu; 

• vyndejte a rozmrazte potřebnou SensiQuant SARS-
CoV-2 Primers & Probe Mix (MODRÝ kryt zkumavky) 
a SensiQuant SARS-CoV-2 MasterMix (BÍLÝ kryt 
zkumavky).obsah stačí pro 100 reakcí. Jemně 
promíchejte převracením a zkumavky krátce 
odstřeďte, aby se obsah dostal na dno; udržujte na 
ledu;  

• vyndejte a položte na led zkumavky SensiQuant 
SARS-CoV2 STANDARD (STD – 044) pro standardní 
křivku N1/N2 a RP. Jemně promíchejte a centrifugujte 
zkumavky po dobu 5 sekund, aby se obsah dostal na 
dno; udržujte na ledu; 

 
 

1) Podle počtu zpracovávaných vzorků si připravte 
následující premix obsahující SensiQuant SARS-COV-2 
Primers & Probes Mix  a SensiQuant SARS-COV-2 Master 
Mix 

Pre-Mix 
Uzávěr 

lahvičky 
Objem pro 

1 vzorek 

SensiQuant SARS-COV-2 
Primers & Probes Mix 

MODRÝ 5µL 

SensiQuant SARS-COV-2 
Master Mix 

BÍLÝ 10µL 

 
Celkový 
objem 

15 µl 

Promíchejte převrácením zkumavky a vyhněte se tvorbě 
pěny.  

Krátce odstřeďte, aby se obsah dostal na dno a udržujte 
na ledu.  

2) .Pipetujte 15 μl směsi „pre-mixu“ na dno jamek SARS-
CoV-2 amplifikační mikrotitrační destičky, podle 
pracovního listu 

3) Opatrně přidejte 5 μl prvního vzorku (extrahované RNA 
nebo surového lyzátu nasofaryngeálního výtěru). 
Podobně pokračujte se zbývajícími vzorky RNA, podle 
pracovního listu. 

4) Opatrně přidejte 5 μl ultračisté vody (zkumavka 
s NEUTRÁLNÍM krytem) jako negativní kontrolu 
amplifikace, podle pracovního listu. 

5) Pro kvalitativní analýzu Pro kvalitativní analýzu jemně 
naneste 5 μl bodu SensiQuant SARS-COV-2 STANDARD do 
dvou jamek amplifikační mikrodestičky označené jako 
pozitivní kontrola (CP) v pracovním listu. Pro kvantitativní 
analýzu jemně naneste 5 μl SensiQuant SARS-COV-2 
STANDARD 102 kopií do jamek amplifikační mikrodestičky 

označené jako STD na pracovním listu. Podobně 
postupujte u ostatních SensiQuant SARS-COV-2 
STANDARD (103, 104, 105 kopií). 

6) Opatrně utěsněte amplifikační mikrodestičku pomocí 
amplifikační adhezivní fólie a krátce odstřeďte, aby se 
obsah dostal na dno jamek. 

7) Vložte mikrodestičku nebo zkumavky do termocykleru a 
spusťte definovaný program. 

Odečítání dat a interpretace: 

• Obecná validace: 

Kvantitativní stanovení – validace standardní křivky 

Hodnoty fluorescence čtyř standardů získaných se 
specifickými sondami N1, N2 a RP se používají pro výpočet 
standardních křivek amplifikačního běhu a pro validaci 
amplifikace a detekce reakcí. 

Pro každý gen  (N1, N2 a RP) se použije lineární regresní 
analýza (y = ax + b). Hodnota a (slope-směrnice) odpovídá 
sklonu linie a hodnota b (konstanta) odpovídá y-
interceptu . Z dat je extrapolován koeficient lineární 
korelace (R2), který definuje meze přijatelnosti pro 
standardní křivky, jak je popsáno v následující tabulce: 
 

Lineární korelace 
Koeficient R2 

Akceptovatelný 
rozsah 

Amplifikace/ 
detekce 

N1/N2 O,990>R2>1,000 VALID 

RP O,990>R2>1,000 VALID 

Pokud není hodnota R2 v uvedených mezích, došlo během 
amplifikační nebo detekční fáze k problému (nesprávná 
příprava reakční směsi, nesprávné dávkování reakční 
směsi nebo standardů, degradace sondy nebo standardu, 
nesprávné nastavení standardní polohy, nesprávné 
nastavení tepelného cyklu), což může způsobit nesprávné 
výsledky. 
Výsledky běhu jsou neplatné a test se musí opakovat.  
 
Kvalitativní stanovení – Validace pozitivní kontroly 

 
Pokud hodnota prahového cyklu (Ct) standardního bodu 
není uvnitř uvedených limitů, běh je neplatný a musí být 
opakován. 
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Validace negativní kontroly 
 
Hodnoty fluorescence získané se specifickými sondami 
N1, N2 a RP v amplifikačních reakcích negativní kontroly a 
prahovém cyklu se používají k ověření amplifikačních a 
detekčních reakcí, jak je uvedeno v následující tabulce: 

 
Pokud je byť jen v jedné replikované reakci CN výsledek 
amplifikační reakce negativní kontroly odlišný od 
"Undetermined"  „Neurčeno“, znamená to, že přítomnost 
cílové DNA v amplifikační reakci byla detekována před  
stanoveným prahovým cyklem (Ct) menším nebo rovným  
41 pro kanál FAM a menším než 35 pro kanál HEX, a tudíž 
došlo došlo ve fázi amplifikace k problémům 
(kontaminace), které mohou způsobit nesprávné výsledky 
a falešné pozitivity a běh je neplatný a musí být 
opakován. Řešení najdete v příručce „Poradce při 
potížích“ na konci dokumentu. 
 
 

• Identifikace SARS-COV-2: 
 
Hodnoty fluorescence emitované specifickými sondami 
N1, N2 a RP v amplifikačních reakcích a prahová hodnota 
fluorescence-threshold se používají k detekci přítomnosti 
cílové DNA prostřednictvím stanovení prahového cyklu 
threshold (Ct). 
 
Poznámka: Pomocí softwarových nástrojů přístroje 
ověřte, že Ct je určeno rychlým a pravidelným zvyšováním 
hodnoty fluorescence, a nikoli izolovanými píky nebo 
zvyšováním signálu pozadí. 
 
Kvalitativní stanovení SARS-CoV-2: 
 
Pokud se tato souprava použije ke skríningu SARS-CoV-2, 
použijí se výsledky pro každý vzorek, jak je popsáno v 
následující tabulce:  

 
Pokud je výsledkem amplifikační reakce vzorku  
„Ct ≤ 41" "pro N1 / N2, bez ohledu na to, zda je RP 
pozitivní (Ct < 35) nebo negativní (Ct ≥ 35), je test 
považován za platný a vzorek je hodnocen jako 
hodnotitelný a pozitivní pro přítomnost SARS-CoV-2. 
 

 
Pokud je výsledkem amplifikační reakce vzorku 
„Ct > 41“ pro N1 / N2 a Ct <35 pro RP “,  
test je považován za neplatný a vzorek je vyhodnocen jako 
hodnotitelný a negativní na přítomnost SARS-CoV-2. 
 
Pokud je výsledkem amplifikační reakce pro vzorek 
 „Ct > 41 "pro N1 / N2 a Ct ≥ 35 pro RP", vzorek není 
hodnotitelný; test je neplatný a musí být opakován 
včetně extrakce nového vzorku. 
 
Kvantitativní stanovení SARS-CoV-2 
 
Hodnoty fluorescence emitované sondou specifickou pro 
N1 / N2 v amplifikačních reakcích každého vzorku a 
standardní křivka se používají k výpočtu množství cílové 
cDNA přítomné v amplifikačních reakcích souvisejících se 
vzorky. 
 
Tato souprava může dávkovat několik molekul cDNA 
SARS-CoV-2 na jednu amplifikační reakci v rozmezí  
1 000 000 až 10 kopií, jak je popsáno v následující tabulce: 

 
Pozn .: Pozitivní vzorky detekované s Ct <41, ale počet 
kopií < 10 kopií / reakci je třeba považovat za pozitivní 
bez možnosti kvantifikace.  
 

 
 
 
 
 

•  
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U tohoto produktu: 

• Použijte jako výchozí vzorek výtěr z nosohltanu ve 3 ml 
pufrů COPAN UTM skladovaných až 72 hodin při 4 ° C 
nebo při teplotách nižších než –20 ° C po delší dobu. 

 
Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se inhibice 
způsobené antibiotiky, antivirotiky, chemoterapeutiky 
nebo imunosupresivy. 

Výsledky získané s tímto produktem podléhají správnému 
odběru, přepravě, skladování a přípravě vzorků. Abyste se 
vyhnuli nesprávným výsledkům, buďte v těchto 
předanalytických fázích obzvláště opatrní. 

Kvůli vysoké analytické citlivosti je test amplifikace 
nukleových kyselin použitý v tomto produktu snadno 
kontaminován z klinických vzorků, které jsou pozitivní na 
SARS-COV-2, z pozitivních kontrol a ze samotných 
produktů amplifikační reakce. Kontaminace vede k falešně 
pozitivním výsledkům. Produkt byl navržen tak, aby 
snižoval možnost kontaminace; tomuto jevu však lze 
zabránit pouze dodržováním správných laboratorních 
postupů a přísným dodržováním pokynů uvedených v této 
příručce. 
 
 
Tento produkt vyžaduje: 
 

• personál vyškolený v oblasti zpracování potenciálně 
infekčních biologických vzorků a chemických přípravků 
klasifikovaných jako nebezpečné, aby se předešlo 
nehodám s potenciálně závažnými následky pro uživatele 
a jiné osoby. 
 

•  používání pracovních oděvů a prostor, které jsou vhodné 
pro zpracování potenciálně infekčních biologických vzorků 
a chemických přípravků klasifikovaných jako nebezpečné, 
aby se zabránilo nehodám s potenciálně závažnými 
následky pro uživatele a další osoby. 
 

• personál vyškolený v technikách molekulární biologie, 
jako je extrakce, amplifikace a detekce nukleových kyselin, 
aby se zabránilo nesprávným výsledkům. 

•  

• přítomnost oddělených oblastí pro extrakci/přípravu 
amplifikačních reakcí a pro amplifikaci/detekci 
amplifikačních produktů, aby se zabránilo falešně 
pozitivním výsledkům. 
 

• použití speciálního oděvu a nástrojů pro extrakci/přípravu 
amplifikačních reakcí a pro amplifikaci/detekci 
amplifikačních produktů, aby se zabránilo falešně 
pozitivním výsledkům. 

 
Negativní výsledek získaný u tohoto produktu naznačuje, 
že SARS-CoV-2 RNA  nebyla detekována ve vzorku, ale 
může také obsahovat SARS-CoV-2 RNA v nižším titru, než 
je detekční limit pro produkt (detekční limit produktu; 
v tomto případě by byl výsledek falešně negativní. 
 
Jako v případě jakéhokoli diagnostického prostředku: 

• výsledky získané tímto přípravkem musí být 
interpretovány s ohledem na všechny klinické údaje a 
další laboratorní testy provedené pacientovi. 

•  existuje zbytkové riziko získání neplatných výsledků, 
falešných pozitivit a falešných negativit. Toto zbytkové 
riziko nelze dále vyloučit nebo snížit. Ve zvláštních 
situacích, jako jsou nouzové diagnózy, může toto zbytkové 
riziko přispět k nesprávným rozhodnutím s potenciálně 
závažnými důsledky pro pacienta. 

 
Analytická validace 
 
Analytické a klinické vlastnosti soupravy SensiQuant SARS-
CoV-2 MasterMix byly hodnoceny stanovením limitu 
detekce na syntetickém materiálu (linearizované 
plazmidy) a na ředění se známým množstvím virových 
genomů zředěných tampony. 
 
Analytická citlivost: Mez detekce na cíli syntetické DNA 
  
Analytická citlivost, což je mez detekce tohoto produktu 
pro oblast N1 + N2, umožňuje identifikovat přibližně 5 
molekul cílové DNA v 5 ml vzorku přidaného k amplifikační 
reakci. 
 
Detekční limit byl definován jako titr cílové DNA, při 
kterém je pravděpodobnost dosažení pozitivního výsledku 
nejméně 95%. 
Statistická analýza byla provedena pomocí Probitovy 
regrese. 
 
Analytická citlivost byla stanovena pomocí plazmidové 
DNA obsahující gen N1 a gen N2 (počáteční koncentrace 
byla měřena spektrofotometrem).   
 
Plazmidová DNA byla naředěna na koncentraci 5 kopií / 5 
ml a byla analyzována v 50 opakováních pomocí soupravy 
SensiQuant SARS-CoV-2 MasterMix s přístrojem Thermo 
Scientific QuantStudio ™ 5 Real-Time PCR System a 
přístrojem Biorad CFX 96. 
  

OMEZENÍ TESTU 

CHARAKTERISTIKA TESTU 
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Výsledky QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System 
 

Vzorek 
N. 

opakování 
N pozitivních 

vzorků 

N . 
negativních 

vzorků 

5 kopií p 
plazmidové DNA 

50 50 0 

 
 
Výsledky CFX96 

 
Analytická citlivost: Detekční limit na známé množství 
inaktivovaných virů naředěných v negativních výtěrech. 
 
Detekční limit byl vypočítán s RNA extrahovanou ze 
sériových ředění inaktivovaného kmene SARS-CoV-2 
(Qnostics, SARS-CoV-2 Analytical Q Panel 01) v transportní 
půdě obsahující lidské buňky dříve testované jako 
negativní na přítomnost viru. 
Připravená ředění byla extrahována přístrojem Thermo 
Scientific KingFisher a sadou MagMAX pro izolaci virových 

/ patogenních nukleových kyselin (Viral/Pathogen 
Nucleic Acid Isolation Kit )s protokolem, který zahrnuje 

extrakci 400 ml vzorku a eluci v 50 ml a analyzován 
pomocí soupravy SensiQuant SARS-CoV-2 MasterMix 
vyrobené společností Bioclarma analyzované přístrojem 
Biorad CFX 96. 
Detekční limit, to znamená titr virového genomu, při 
kterém je pravděpodobnost pozitivního výsledku alespoň 
95%, na extrahované RNA je 150 virových genomů / ml. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rozsah linearity pro kvantitativní měření N1 / N2 
 
Rozsah linearity tohoto produktu pro kvantifikaci oblasti 
N1 / N2 byl stanoven pomocí ředicího panelu (1 log10 
mezi jedním a druhým ředěním) plazmidové DNA 
obsahující produkt amplifikace, jehož počáteční 
koncentrace byla měřena spektrofotometrem. Panelové 
body mezi 106 a 10 molekulami na reakci byly analyzovány 
v 6 opakováních. 
 
Analýza získaných dat, provedená lineární regresí, ukázala, 
že dávka má lineární odezvu pro všechny analyzované 
body (Lineární korelační koeficient větší než 0,990). 
 
Horní hranice rozsahu linearity pro N1 / N2 byla 
stanovena na 106 molekul / 5 μl, což je logaritmus nad 
nejvyšší koncentrací standardní křivky (105 molekul / 5 μl, 
standard SensiQuant SARS-CoV-2 Standard). 
 
Dolní hranice rozsahu linearity pro N1 / N2 byla nastavena 
na 10 molekul / 5 μl, což je logaritmus nad nejnižší 
koncentrací standardní křivky (102 molekul / 5 μl, 
standard SensiQuant SARS-CoV-2 Standard). 
 
Výsledky CFX96 

 
Výsledky QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System 

 
 
Přesnost 
 
Vyhodnocení přesnosti (variabilita výsledků získaných u 
vzorku analyzovaného několikrát ve stejné relaci) 
SensiQuant SARS-CoV-2 MasterMix umožňuje určit 
průměrný variační koeficient (CV%) v rozsahu linearity 
rovný 10% na CFX-96 a 14% na QuantStudio ™ 5 Real-
Time PCR System. 
 
 
 
 
 

Vzorek 
N. 

opakování 
N pozitivních 

vzorků 
N . negativních 

vzorků 

5 kopií 
plazmidové DNA 

50 50 0 
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Analytická citlivost pro N1 / N2: Přesnost 
 
Vyhodnocení přesnosti (rozdíl mezi průměrnými výsledky 
získanými v jednom běhu  při různých opakováních vzorku 
a teoretickou hodnotou koncentrace vzorku) SensiQuant 
SARS-CoV-2 MasterMix umožňuje určit průměrnou 
nepřesnost (Inacc) jako  procento v rozmezí linearity, což 
je 5% na CFX-96 a 17% na QuantStudio ™ 5 Real-Time PCR 
System. 
 
Klinické hodnocení 
 
Klinické hodnocení bylo provedeno v externí laboratoři k 
vyhodnocení výkonu soupravy SensiQuant SARS-CoV-2 
MasterMix pomocí extrahované RNA a surového lyzátu 
získaného termolýzou z nasofaryngeálních výtěrů 
resuspendovaných v UTM ™: UNIVERSAL TRANSPORT 
MEDIUM 3 ml Copan Italia. 
Stejné vzorky (kromě interferujících vzorků) byly 
analyzovány jako extrahovaná RNA a jako surový lyzát 
pomocí protokolu termolýzy. 
 
Diagnostická citlivost a specificita stanovena na přístroji 
Quantstudio ™ 5 Real-Time PCR Systém 
 
Extrakce vzorků vybraných pro klinickou validaci byla 
provedena přístrojem Thermo Scientific KingFisher a 
MagMAX virovou / patogenní nukleovou kyselinou 
izolační soupravou s protokolem, který zahrnuje extrakci 
400 ml vzorku a eluci v 50 ml. Extrahované vzorky byly 
analyzovány referenční kvalitativní soupravou Real Time 
PCR Kit a sadou SensiQuant SARS-CoV-2 MasterMix 
vyrobenou společností Bioclarma pomocí přístroje 
Thermo Scientific QuantStudio ™ 5 Real-Time PCR System. 
Surové lyzáty stejných vzorků, ošetřené protokolem 
termolýzy, byly analyzovány pomocí soupravy SensiQuant 
SARS-CoV-2 MasterMix Kit vyrobené společností 
Bioclarma pomocí přístroje Thermo Scientific QuantStudio 
™ 5 Real-Time PCR System. 
 
Popis analyzovaných klinických vzorků: 
 
1. 42 pozitivních vzorků s různými virovými titry 

(přibližně od 1 000 000 do 1 kopie / reakce, 
rozdělených do 3 stejných skupin, vysoký-střední-
nízký titr) 

2. 42 negativních vzorků 
3. 6 interferujících vzorků (z britského panelu NEQAS 

pro virus RSV, H1N1, ADV, FLUAH3, FIP1 2/89, FIP2 
11/352) testovaných jako negativní vzorky s 
referenční soupravou. 

 
 
 
 
 
 

 

VZORKY Ct (N gen)* MNOŽSTVÍ 

NÍZKÝ TITR 30-40 14 

STŘEDNÍ TITR 20-30 15 

VYSOKÝ TITR < 20 13 

NEGATIVNÍ - 42 

INTERFERUJÍCÍ NEGATIVNÍ - 6 

CELKEM  90 

* Ct získaná pro N gen referenčním systémem. 
 
Výsledky: 
 

EXTRAHOVANÁ RNA 
BIOCLARMA 

POZITINÍ. NEGATIVNÍ NEVALIDNÍ 

REFERENČNÍ 
SOUPRAVA 

POZITIVNÍ 40 2 0 

NEGATIVNÍ 1 47 0 

 
Jak je patrné z výše uvedené tabulky, souprava 
SensiQuant SARS-CoV-2 MasterMix vyrobená společností 
Bioclarma vykazovala dobrý výkon na extrahované RNA 
z nasofaryngeálních výtěrů (citlivost 95%, specificita 98%), 
což ukazuje, že je srovnatelná s referenčním CE / IVD 
systémem. 
Všechny interferující vzorky byly negativní. 
 

TERMOLÝZA 
/EXTRAHOVANÁ RNA 

BIOCLARMA 
TERMOLÝZA 

POZITIVNÍ NEGATIVNÍ NEVALIDNÍ 

EXTRAHOVA
NÁ RNA 

REFERENČNÍ 
SOUPRAVA 

POZITIVNÍ 33 9 0 

NEGATIVNÍ 1 41 0 

 
Porovnání výsledků získaných s referenčním systémem na 
purifikované RNA a výsledků získaných pomocí soupravy 
Bioclarma na surových lyzátech po termolýze ukázalo, že 
souprava Bioclarma na surovém lyzátu je zvláště účinná u 
vzorků s vysokým a středním virovým titrem (100% 
citlivost u vzorků s Ct ≤ 30 s referenční metodou, které 
jsou kvantifikovány pomocí soupravy Bioclarma s titrem 
nižším než 1725 genomů / ml). Celková citlivost metody 
termolýzy s ohledem na referenční systém je však 
přijatelná a dosahuje hodnoty 79% u všech vzorků se 
specificitou 98%. 
 

EXTRAHOVANÁ RNA  
BIOCLARMA/ 

TERMOLÝZA BIOCLARMA 

BIOCLARMA 
EXTRAHOVANÁ RNA 

POZITIVNÍ NEGATIVNÍ NEVALIDNÍ 

BIOCLARMA 
TERMOLÝZA  

POZITIVNÍ 33 1 0 

NEGATIVNÍ 8 42 0 

 
Porovnáním údajů získaných z extrahované RNA a 
surových lyzátů po termolýze pomocí systému Bioclarma 
je shoda u vzorků určených jako pozitivní rovna 80% (33 
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pozitivních potvrzeno s termolýzou u 41 pozitivních 
stanovených při extrakci RNA), zatímco shoda u 
negativních vzorků je 98% (potvrzeno 42 negativních ze 
43). 
 
Diagnostická citlivost a specificita stanovená na přístroji 
CFX-96 
 
Extrakce vzorků vybraných pro klinickou validaci byla 
provedena přístrojem Maxwell® RSC 48 v kombinaci se 
soupravou Maxwell® RSC Viral Total Nucleic Acid 
Purification kit s protokolem, který zahrnuje extrakci 200 
ml vzorku a eluci ve 100 ml . Extrahované vzorky byly 
analyzovány pomocí referenční kvalitativní soupravy Real 
Time PCR  a pomocí soupravy SensiQuant SARS-CoV-2 
MasterMix  vyrobené společností Bioclarma na přístroji 
Biorad CFX-96. Surové lyzáty stejných vzorků ošetřené 
protokolem termolýzy byly analyzovány pomocí soupravy 
SensiQuant SARS-CoV-2 MasterMix Kit vyrobené 
společností Bioclarma pomocí přístroje Biorad CFX-96. 
 
Popis analyzovaných vzorků: 
 
1) 26 pozitivních vzorků s různými virovými titry 

(přibližně od 1 000 000 do 1 kopie / reakce, 
rozdělených do 3 stejných skupin, vysoký-střední-
nízký titr) 

2) 20 negativních vzorků 
3) 4 interferující vzorky (z britského panelu NEQUAS pro 

virus RSV, H1N1, ADV, FLUAH3) 
 

VZORKY Ct (N gen)* MNOŽSTVÍ 

NÍZKÝ TITR 30-40 13 

STŘEDNÍ TITR 20-30 10 

VYSOKÝ TITR <22 3 

NEGATIVNÍ - 20 

INTERFERUJÍCÍ NEGATIVNÍ - 4 

CELKEM  50 

* Ct získaná pro N gen referenčním systémem 
 

 
Pomocí přístroje Biorad CFX96 vykazovala souprava 
SensiQuant SARS-CoV-2 MasterMix Bioclarma dobré 
výkonnostní charakteristiky na RNA extrahované z 
nasofaryngeálních výtěrů (96% citlivost, 83% specificita), 
což ukazuje, že je srovnatelná s referenčním systémem CE 
/ IVD. 
Všechny interferující vzorky byly negativní. 
 
 
 

TERMOLÝZA 
/EXTRAHOVANÁ RNA 

BIOCLARMA 
TERMOLÝZA 

POZITIVNÍ NEGATIVNÍ NEVALIDNÍ 

EXTRAHOVA
NÁ RNA 

REFERENČNÍ 
SOUPRAVA 

POZITIVNÍ 22 3 1 

NEGATIVNÍ 1 20 0 

 
Výsledky získané referenčním systémem na purifikované 
RNA a výsledky získané pomocí soupravy Bioclarma na 
surových lyzátech po termolýze ukázaly diagnostickou 
senzitivitu 88% a specificitu 100%. 
 

EXTRAHOVANÁ RNA  
BIOCLARMA/ 

TERMOLÝZA BIOCLARMA 

BIOCLARMA 
EXTRAHOVANÁ RNA 

POZITIVNÍ NEGATIVNÍ NEVALIDNÍ 

BIOCLARMA 
TERMOLÝZA  

POZITIVNÍ 21 1 0 

NEGATIVNÍ 5 15 2 

 
Při srovnání údajů získaných z extrahované RNA a 
surových lyzátů po termolýze pomocí systému Bioclarma 
je shoda u vzorků určených jako pozitivní rovna 81% (21 
pozitivních potvrzeno s termolýzou u 26 pozitivních 
zjištěných po extrakci RNA), zatímco shoda na negativní 
vzorky je 94% (15 negativů potvrzeno ze 16). 
 

EXTRAHOVANÁ RNA 
BIOCLARMA 

POZITIVNÍ NEGATIVNÍ NEVALIDNÍ 

REFERENČNÍ 
SOUPRAVA 

POZITIVNÍ 25 1 0 

NEGATIVNÍ 4 19 1 
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Výsledky nejsou hodnotitelné: negativní výsledek pro kontrolní reakci(RP) a pro reakci (N1, N2) 

Pravděpodobná příčina Doporučená opravná akce 

Nebyl přidaný vzorek Opakujte jednokrokovou amplifikaci. 

Přítomnost inhibitoru Opakujte jednokrokovou amplifikaci se zředěnou RNA 1:5 a 1:10 
Opakujte extrakci RNA s menším objemem vzorku. 
Opakujte nasofaryngeální odběr. 

Chyba extrakce RNA Opakujte extrakci RNA 

Degradace vzorku z důvodu špatného 
skladování, nesprávný nebo 
nedostatečný odběr 

Opakujte nasofaryngeální odběr 

Chybné nastavení přístroje Ověřte nastavení termocykleru a odečítání fluorescence a opakujte 
amplifikaci ( podle návodu k použití ). 

Chybné nastavení interpretačních dat 
(Threshold, baseline, nastavení kanálů) 
 

Ověřte nestavení termocykleru a opakujte analýzu získaných výsledků ( podle 
návodu k použií). 

Mikrodestička byla špatně uzavřena Opakujte jednokrokovou amplifikaci. 
Vyčistěte přístroj podle návodu výrobce. 
Vyčistěte pracovní plochu. 

 

Výsledky nejsou hodnotitelné, protože pozitivní kontroly  nebo standardy neodpovídají rozsahu hodnot. 

Nevalidní pozitivní kontrola nebo nevalidní parametry standardní křivky 

Pravděpodobná příčina Doporučená opravná akce 

Vzorek nebyl nadávkován nebo nebyl 
přesně nadávkován 

Opakujte jednokrokovou amplifikaci. 
Pokud je pouze jedna z pozitivních kontrol nevalidní, pokračujte s analýzou. 
Pokud je vychýlen pouze jeden se standardních bodů, vyloučete jej a  
pokračujte s analýzou. 

Mikrodestička byla špatně uzavřena Opakujte jednokrokovou amplifikaci. 
Vyčistěte přístroj podle návodu výrobce. 
Vyčistěte pracovní plochu. 

Chybné nastavení přístroje Ověřte nastavení termocykleru a odečítání fluorescence a opakujte 
amplifikaci ( podle návodu k použití ). 

Proexpirování nebo špatné skladování 
reagencií 

Opakujte běh s novými reagenciemi, které jsou správně skladované   a nejsou 
prošlé. 

Chybné nadávkování vzorku Ověřte pipetovací schéma. 

Chybná příprava nebo dávkování pre-
mixu 

Viz str. 6 ověřte premix – objemy, přípravu a dávkování 

 

Výsledky nejsou hodnotitelné, protože negativní kontrola  není validní 

Pravděpodobná příčina Doporučená opravná akce 

Zkřížená kontaminace pozitivním 
vzorkem 

Opakujte jednokrokovou amplifikaci. 
Vždy zacházejte se vzorky, složkami soupravy a  spotřebním materiálem 
podle správné laboratorní praxe, aby ze zamezilo kontaminaci. 

Kontaminovaná pracovní plocha Vyčistěte povrchy a přístroj speciálními  detergenty. Pokud je to možné, 
použijte UV záření nebo dekontaminaci pomocí zvýšené ventilace a UV 
záření. 

Kontaminované reagencie Opakujte běh s novými alikvoty všech reagencií. 
Vždy zacházejte se vzorky, složkami soupravy a  spotřebním materiálem 
podle správné laboratorní praxe, aby ze zamezilo kontaminaci. 

 

  

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
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S. Petrillo et al. (2020) – SARS-CoV-2 RNA detection by Multiplex RT-qPCR  
F. Yu et al. (2020) - Quantitative Detection and Viral Load Analysis of SARS-CoV-2 in Infected Patients  
VM Corman et al. (2020) – Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by Real-Time RT-PCR  
T Ishige et al. (2020) – Highly sensitive detection of SARS-CoV-2 RNA by multiplex rRT-PCR for molecular diagnosis of COVID-
19 by clinical laboratories  
CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel; CDC-006-00019, Revision: 05 
 
 

 
 
 
  

 
Katalogové číslo 

 
Skladujte při/ omezení teploty 

 
Šarže  

 
Použitelné do 

 

Tento výrobek splňuje požadavky   
Evropské Direktivy 98/79/EC  

 
Pro in vitro diagnostické použití 

 
Obsah stačí pro <n> testů 

 
Upozornění/Pozor 

 
Výrobce 

ODKAZY A SYMBOLY 

Distribuce:         

ASCO-MED, spol. s.r.o.       

Pod Cihelnou 6/664, 161 00 Praha 6           

tel: (+420) 233 313 578      Mgr. Irena Šejbová 

www.ascomed.cz      Mobil: 602 653 640  
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