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Chřipka A+B 
 

 
ichroma™ Influenza A+B test je in vitro diagnostický prostředek pro kvalitatativní  

detekci virového antigenu chřipky A a chřipky B ve vzorcích nosohltanového výtěru a 
nosního sekretu odebraných symptomatickým pacientům. 

Pouze pro diagnostiku in vitro. 

 
Virus chřipky je jednovláknový RNA virus, patřící do čeledi orthomyxoviridae a je známý 

jako "sezónní chřipka" vzhledem k tomu, že se v mírném podnebí vyskytuje spíše v zimních 
měsících. 

Chřipka, známá jako "horečnaté respirační onemocnění", může způsobit mírné až závažné 
příznaky, jako je vysoká horečka, zimnice, bolest hlavy, bolesti svalů, kašel, a dokonce i smrt. 
Tato onemocnění obvykle začínají v epitelových buňkách dýchacích cest po kontaktu s virem 
chřipky z člověka na člověka prostřednictvím kýchání, kašlání nebo dotyku kontaminovaných 
povrchů. 

Do 48 hodin od výskytu příznaků se pacientovi doporučuje navštívit nejbližší zdravotnické 
zařízení a v případě diagnostiky chřipky typu A nebo B  použít antivirotika. 

Preventivní opatření je velmi potřebné u osob se zvýšeným rizikem závažného onemocnění, 
takže včasná a diferenciální diagnostika mezi chřipkou typu A nebo B je velmi důležitá.  

Tento výrobek patří mezi diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, pomocí nichž lze 
infekci virem chřipky A nebo B určit během 10 minut, což je mnohem rychlejší a jednodušší 
než u běžných diagnostických metod, jako je PCR nebo virová kultivace, u nichž diagnostika 
trvá více než 24 až 48 hodin. 

 

Test využívá metodu sendvičové imunodetekce. 
Fluorescenční konjugát detektorové protilátky se váže na antigen ve vzorku, vytváří 

komplexy antigen-protilátka  migrující nitrocelulózovou matricí, kde jsou zachyceny 
druhou imobilizovanou protilátkou na testovacím proužku. 

Více antigenů ve vzorku vytvoří více komplexů antigen-protilátka, což vede k silnějšímu 
fluorescenčnímu signálu , který je zpracován přístrojem pro testy ichroma™ a zobrazí 
výsledek jako "pozitivní"/"negativní".  

 
ichroma™ Influenza A+B test obsahuje  "kazety", "zkumavky  s extrakčním pufrem", 

kontroly (tampon s pozitivní kontrolou chřipky A, tampon s pozitivní kontrolou chřipky B, 
tampon s chřipka negativní kontrolou )". 

 Kazeta obsahuje  membránu , která má na testovací linii protilátku proti lidskému 
chřipkovému antigenu A/B, zatímco na kontrolní linii kuřecí IgY. 

 Všechny kazety jsou jednotlivě zataveny v sáčcích z hliníkové fólie obsahujícím 
vysoušecí prostředek , a dále jsou baleny v krabičce na kazety. Testovací proužek 
obsahuje anti-chřipkový A/B-fluorescenční konjugát a  anti-kuřecí IgY-fluorescenční 
konjugát. 

 Extrakční pufr obsahuje chlorid sodný jako stabilizátor, azid sodný v pufru Tris-HCl jako 
konzervant. Extrakční pufr je předdávkován ve zkumavce.  

 
 Pouze pro diagnostické použití in vitro. 
 Dodržujte pokyny a postupy popsané v tomto "Návodu k použití". 
 Používejte pouze čerstvé vzorky a vyhýbejte se přímému slunečnímu záření. 
 Čísla šarží všech testovaných komponent (kazeta,  zkumavka s extrakčním pufrem  a 

ID čip) se musí vzájemně shodovat. 
 Nezaměňujte testovací komponenty mezi různými šaržemi ani nepoužívejte testovací 

komponenty po uplynutí doby použitelnosti, protože by to mohlo vést k nesprávnému 
výsledku testu . 

 Nepoužívejte opakovaně kazety a extrakční pufry. Kazeta by měla být použita pouze pro 
testování jednoho vzorku. Zkumavka s extrakčním pufrem by měla být použita pouze 
pro zpracování jednoho vzorku. 

 Pokud jsou testovací komponenty a/nebo vzorek uloženy v chladničce, nechte kazetu a 
vzorek před použitím přibližně 30 minut  temperovat při pokojové teplotě. 

 Přístroj pro testy ichroma™ může během používání vykazovat mírné vibrace. 
 Kazeta by měla zůstat uzavřená v původním obalu až do doby těsně před použitím. 

Nepoužívejte kazetu, pokud je obal poškozen nebo již byl otevřen. 
 Extrakční pufr obsahuje azid sodný (NaN3) který může způsobit určité zdravotní 

problémy, jako jsou křeče, nízký krevní tlak a zpomalení srdeční frekvence, ztráta 
vědomí, poškození plic a selhání dýchání. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. V 
případě kontaktu okamžitě opláchněte tekoucí vodou.   

 Pokud je výsledek testu "negativní", přestože má pacient výrazné infekční příznaky, je 
třeba doporučit provedení dalších testů, včetně PCR nebo kultivačního vyšetření. 

 Přesné určení výsledku testu jako "pozitivní" by mělo být potvrzeno dalším klinickým 
hodnocením. 

 "Negativní" výsledek by měl být zvažován s možností jiných infekcí. Pozitivní výsledek by 
měl být považován za další infekci jinou patogenní bakterií. 

 Test by měl být prováděn mimo dosah magnetických polí a vibrací. Intenzivní 
elektromagnetické vlny mohou narušit normální provoz. 

 S použitými kazetami, extrakčními pufry a tampony je třeba zacházet opatrně a 
zlikvidovat je vhodným způsobem v souladu s příslušnými místními předpisy.  

 ichroma™ Influenza A+B test poskytuje přesné a spolehlivé výsledky ,pokud se používá 
pouze ve spojení s přístrojem pro testy ichroma™. 

 

 Dodržujte pokyny a postupy popsané v tomto "Návodu k použití". 
 Doporučuje se testovat vzorek ihned po odběru. 
 Během odběru vzorku nekuřte a nejezte. 
 Neodebírejte vzorky mimo nosohltan. V každém případě je pro správný odběr vzorků 

nutná předběžné proškolení uživatele. 
 Použijte čerstvý tampon, abyste se vyhnuli křížové reaktivitě mezi vzorky. Sterilní 

tampon nikdy nepoužívejte opakovaně.  
 Nesprávné vzorky, například vzorky od osoby, která nedávno užila jakýkoli rušivý lék 

nebo vzorky omylem smíchané se vzorky jiných pacientů, způsobí nepřesné výsledky 
testu. 

 Zmrazený vzorek by se měl rozmrazit pouze jednou. Pro přepravu musí být vzorky 
zabaleny v souladu s příslušnými místními předpisy.  

 

 Test může poskytnout falešně pozitivní výsledek (výsledky) v důsledku zkřížených reakcí 
a/nebo nespecifické adheze určitých složek vzorku na zachycující/detektorové protilátky.  

 Test může poskytnout falešně negativní výsledek (výsledky) v důsledku nereaktivity 
antigenu s protilátkami, což je nejčastější v případě, že je epitop maskován některými 
neznámými složkami a proto není schopen být detekován nebo zachycen protilátkami. 
Nestabilita nebo degradace antigenu s časem a/nebo teplotou může rovněž způsobit 
falešně negativní výsledek, protože způsobí, že antigen není rozpoznatelný protilátkami. 

 I další faktory mohou ovlivnit test a způsobit chybné výsledky, jako jsou 
technické/procedurální chyby, degradace testovaných složek/reagentů nebo přítomnost 
rušivých látek v testovaných vzorcích. 

 Jakákoli klinická diagnóza založená na výsledku testu musí být podložena komplexním 
posouzením příslušného lékaře ve spojení s klinickými příznaky a dalšími relevantními 
výsledky testů. 

 
Podmínky skladování 

Komponenta Teplota skladování Doba skladování 

Kazeta 1 - 30 °C 18 měsíců 

Extrakční zkumavka 
(Extrakční pufr) 

1 - 30 °C 18 měsíců 

 Kontroly 

Chřipka A pozitivní 1 - 30 °C 18 měsíců 

Chřipka B pozitivní 1 - 30 °C 18 měsíců 

Chřipka negativní 1 - 30 °C 18 měsíců 

 Po otevření sáčku s kazetou by měl být test proveden okamžitě. 

 
 
Komponety ichroma™ Chřipka A+B testu 
 Krabice s kazetami: 

- Kazeta             25 

- Sada s extrakčními pufry   
Zkumavka s extrakčním pufrem  25 
Víčko zkumavky    25 

- Výtěrový tampon   25 

- Kontroly 
Pozitivní kontrolní stěr chřipky A 
Pozitivní kontrolní stěr chřipky B 
Negativní kontrolní stěr  

- ID čip              1 

- Návod k použití   1 
 

 

Následující položky lze zakoupit samostatně od produktu ichroma™ Influenza A+B. Pro více 
informací kontaktujte EXBIO Olomouc s.r.o. 

 ichroma™ II     
 ichroma™ M2     

   
 

  

Typem vzorku pro ichroma™ Influenza A+B test jsou vzorky nosohltanového výtěru a 
nosního aspirátu. 

 Metoda odběru vzorku  

- Vzorky nosohltanového výtěru 
Pro odběr vzorků zaveďte do nosní dutiny sterilní vinylový tampon a lehce jím v 
nosohltanu otáčejte . 

- Vzorky  aspirátu z nosu. 
Při použití sacího katétru zaveďte trubičku do nosohltanu. Spusťte odsávačku a 
odeberte aspirát.  Vzorek se z  aspirátu  odebere sterilním vinylovým tamponem . 

       
< Výtěr z nosohltanu> < Aspirát z nosu> 

 Doporučuje se testovat vzorek ihned po odběru. Pokud vzorek nepoužijete okamžitě, 
měl by být skladován při teplotě 2-8 °C nebo -70 °C. 

 Vzorky lze skladovat po dobu 3 dnů při teplotě 2-8 °C, při čemž  nebyly pozorovány 
žádné rozdíly ve výkonnosti. 

 U vzorků skladovaných při teplotě -70 °C až jeden rok  nebyly pozorovány žádné rozdíly 
ve výkonnosti. 

POUŽITÍ 

ÚVOD 

PRINCIP 

KOMPONENTY 

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO 
VZOREK 

OMEZENÍ TESTOVACÍHO POSTUPU 

SKLADOVÁNÍ A STABILITA 

DODÁVANÉ MATERIÁLY 

 MATERIÁLY  DODÁVANÉ NA VYŽÁDÁNÍ 

ODBĚR A ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ 
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  Zmrazený vzorek by se měl rozmrazit pouze jednou a pouze pro účely testu, protože 
opakované zmrazování a rozmrazování může způsobit chybné výsledky. 

 

 Zkontrolujte obsah balení ichroma™ Influenza A+B testu: Zatavené kazety, sada 
zkumavek s extrakčním pufrem, výtěrové tampony, kontroly, ID čip a návod k použití. 

 Ujistěte se, že číslo šarže kazet odpovídá číslu extrakčního pufru a ID čipu. 
 Pokud byly zatavená kazeta a extrakční pufr uloženy v chladničce, umístěte je před 

testováním na čistý a rovný povrch při pokojové teplotě alespoň na 30 minut . 
 Vložte ID čip do portu ID čipu v přístroji pro testy ichroma™. 
 Zapněte přístroj pro testy ichroma™. 
 Vložte ID čip do "portu pro identifikační čip". 
※ Kompletní informace a návod k obsluze naleznete v návodu k obsluze přístroje pro 

testy ichroma™.  

 

▶ ichroma™ II, ichroma™ M2  
1) Otevřete zkumavku s extrakčním pufrem. 
2) Odběr vzorků 
 Sterilním výtěrovým tamponem 

Odeberte vzorek sterilním výtěrovým tamponem a  
vložte jej do extrakční zkumavky (5x otočte). Poté 

přejděte ke kroku 3). 

 Vzorek ve VTM nebo UTM 
Pipetou odeberte 700 µl vzorku a přeneste jej do 
extrakční zkumavky. Uzavřete zkumavku s extrakčním 
pufrem a 10krát ji jemně převraťte. Otevřete 
zkumavku s extrakčním pufrem. Poté přejděte ke 
kroku 5). 

3) Stiskněte spodní část zkumavky, aby se vzorek 
extrahoval do pufru, a začněte tampon tlačit 
nahoru.   

4) Pokračujte ve stlačování a stlačování tamponu až k 
hornímu okraji extrakční zkumavky a poté jej 
vytáhněte.   

5) Na horní část extrakční zkumavky nasaďte víčko.  
6) Nakapejte tři kapky směsi se vzorkem do jamky pro 

vzorek na kazetě. 
(Při použití výtěrů v transportním médiu smíchejte 
extrahované vzorky v transportním médiu s 
extrakčním pufrem ve stejném objemu. Poté 
nakapejte do jamky pro vzorek na kazetě pouze tři 
kapky.)  
Pokud se test provádí pomocí pipety, odpipetujte 70 

~ 80 µl směsi se vzorkem do jamky pro vzorek na 

kazetě. 

 
7) Pro skenování postupujte následovně:  
 

Režim “Multi “/ Režim “Read now”  

1) Ponechte kazetu  10 minut inkubovat při pokojové 
teplotě.  

Po uplynutí inkubační doby ihned naskenujte 
kazetu se vzorkem. V opačném případě dojde k 
nepřesnému výsledku testu. 

2) Pro naskenování kazety se vzorkem ji vložte do nosiče 
kazety v přístroji pro testy ichroma™. Před zasunutím 
kazety až na doraz do nosiče kazety zajistěte její 
správnou orientaci. Na kazetě je speciálně pro tento 
účel vyznačena šipka. 

3) Klepnutím na tlačítko "Start" na přístroji pro testy 

ichroma™ zahájíte proces skenování.  

(Přístroj ichroma™ M2 po vložení kazety testuje 
automaticky.) 

4) Přístroj pro testy ichroma™ začne okamžitě skenovat 
kazetu se vzorkem. 

5) Odečtěte výsledek testu na displeji přístroje. 
 

Režim “Single”/režim “Walk away”  

1) Vložte kazetu se vzorkem do nosiče kazety v přístroji 
pro testy ichroma™. Před zasunutím kazety až na 
doraz do nosiče zajistěte její správnou orientaci. Na 
kazetě je speciálně pro tento účel vyznačena šipka. 

2) Klepněte na tlačítko "Start" na přístroji pro testy 
ichroma™. 
(Přístroj pro testy ichroma™ M2  po vložení kazety 
testuje automaticky.) 

3) Po vložení kazety do přístroje pro testy ichroma™ se 
po 10 minutách automaticky spustí skenování kazety 
se vzorkem. 

4) Odečtěte výsledek testu na displeji přístroje. 
 

 

 

 Přístroj pro testy ichroma™ automaticky vypočítá výsledek testu se zobrazením 
Pozitivní/Negativní. 

 Pokud je výsledek testu Neplatný, je třeba provést nový test s novou kazetou a s novým 
testovacím vzorkem. 

Zobrazení Posouzení 

Chřipka A: pozitivní Chřipka A pozitivní (obsahuje antigen chřipky A) 

Chřipka B: pozitivní Chřipka B pozitivní (obsahuje antigen chřipky B) 

Chřipka A: 
negativní 

Chřipka A negativní 

Chřipka B: 
negativní 

Chřipka B negativní 

Neplatný Výsledek je neplatný. Je třeba opakovat test. 

 

 Testy kontroly kvality jsou součástí správné laboratorní praxe pro  potvrzení 
očekávaného výsledku a platnosti testu, a měly by se provádět v pravidelných 
intervalech. 

 Testy kontroly kvality by se měly provádět také vždy, když existuje jakákoli pochybnost 
o platnosti výsledků testu. 

 Kontrolní materiály jsou dodávány s přípravkem ichroma™ Influenza A+B. Pro více 
informací ohledně získání kontrolních materiálů kontaktujte EXBIO Olomouc s.r.o. 

 

 Analytická citlivost 
- Cut -off 

Mezní hodnota je 0,68 RFU (Relative Fluorescence Unit) jako COI (Cut-off index), která 
se získá pomocí algoritmu přístroje. 

<Standard pro posuzování chřipky A+B (pozitivní/negativní)> 
COI (Cut- off index) Posouzení 

< 0,68 RFU Negativní (-) 

≥ 0,68 RFU Pozitivní (+) 
 

- Detekční limit (LoD)   
Limit detekce (LoD) byl vyhodnocen u 30 izolátů lidských virů. 

Typ viru Kmen LoD 

Chřipka A (H1N1) pdm A/California/07/2009 1,6 X 103  pfu/ml 

Chřipka A (H1N1) A/Puerto Rico/07/34 3,5 X 104  pfu/ml 

Chřipka A (H1N1) A/Solomon island/03/06 
4,55 X 105  
pfu/ml 

Chřipka A (H1N1) A/Brisbane/59/2007 
1,75 X 104  
pfu/ml 

Chřipka A (H1N1) A/Korea/2785/2009 9,5 X 103  pfu/ml 

Chřipka A (H1N1) A/Yamagata/32/89 3 TCID50 /ml 

Chřipka A (H1N1) A/Beijing/262/95 3,75 TCID50 /ml 

Chřipka A (H1N1) A/Nová Kaledonie/20/99 3 TCID50 /ml 

Chřipka A (H1N1) pdm A/Osaka/2/14 2,75 TCID50 /ml 

Chřipka A (H1N1) pdm A/Osaka/12/14 1,5 TCID50 /ml 

Chřipka A (H3N2) A/Hongkong/06/1968 5,7 X 10
3
 pfu/ml 

Chřipka A (H3N2) A/Perth/16/2009 5,7 X 10
3
 pfu/ml 

Chřipka A (H3N2) A/Brisbane/10/2007 3,7 X 10
3
 pfu/ml 

Chřipka A (H3N2) A/Shang dong/09/1995 2,85 X 103 pfu/ml 

Chřipka A (H3N2) A/Beijing/352/89 0,5 TCID50 /ml 

Chřipka A (H3N2) A/Wuhan/359/95 1,5 TCID50 /ml 

Chřipka A (H3N2) A/Sydney/5/97 2,5 TCID50 /ml 

Chřipka A (H3N2) A/Panama/2007/99 2 TCID50 /ml 

Chřipka A (H3N2) A/Wyoming/3/03 0,5 TCID50 /ml 

Chřipka A (H3N2) A/New York/55/04 0,5 TCID50 /ml 

Chřipka A (H3N2) A/Osaka/56/04 1,25 TCID50 /ml 

Chřipka A (H3N2) A/Kitayushu/159/93 1,75 TCID50 /ml 

Chřipka B B/Shang dong/7/97 2,5 TCID50 /ml 

Chřipka B B/Shanghai/361/02 4,5 TCID50 /ml 

Chřipka B B/Osaka/8/15 2,5 TCID50 /ml 

Chřipka B B/Osaka/9/15 2,75 TCID50 /ml 

Chřipka B B/Osaka/10/15 0,5 TCID50 /ml 

Chřipka B B/Brisbane/60/2008 2,8 X 105  pfu/ml 

Chřipka B B/Wisconsin/01/2010 
6,55 X 104  
pfu/ml 

Chřipka B B/Lee/40 
2,52 X 104  
pfu/ml 

 

 Analytická specifita 
- Zkřížená reaktivita 

Se 13 jinými různými viry a 36 různými bakteriemi nebyla zjištěna žádná významná 
zkřížená reaktivita.  

Virus 

#1 Coxakie virus B1 - conn5  #8 RSV B - WV/14617/82(VR-1400) 

#2 Coxakie virus B3 - nancy(5A1)  #9 Adenovirus typu 5 

#3 
Virus dětské obrny - 
sabin(3A4) 

 #10 Rhinovirus -RV71 

#4 Corona virus - FCV(3A2)  #11 Rhinovirus -RV14 

#5 Corona virus - FIP(2A4)  #12 Rhinovirus - RV21 

#6 HSV-1 - F(3A20)  #13 HCMV-AD-169 

#7 HSV-2 - MS(4A6)     

Bakterie 

#1 Candida albicans #19 Neisseria gonorrhoeae 

#2 Candida glabrata #20 Neisseria meningitidis 

#3 Candida tropicalis #21 Neisseiria sicca 

#4 Citrobacter freundii #22 Proteus mirabilis 

#5 Corynebacterium sp. #23 Proteus vulgaris 

#6 Corynebacterium diphtheriae #24 Pseudomonas aeruginosa 

#7 Enterococcus faecalis #25 Serratia marcescens 

#8 Enterococcus gallinarum #26 Staphylococcus aureus 

#9 Escherichia coli #27 Staphylococcus epidermidis 

#10 Hemophilus influenzae #28 
Stenotrophomonas 
maltophilia 

#11 Hemophilus parainfluenzae #29 Streptococcus sp.(Grourp D) 

PŘÍPRAVA TESTU 

POSTUP TESTU 

INTERPRETACE VÝSLEDKU TESTU 

KONTROLA KVALITY 

VÝKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY 
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#12 Klebsiella oxytoca #30 
Streptococcus agalactiae  
(skupina B) 

#13 Klebsiella pneumoniae #31 
Streptococcus anginosus 
(skupina F) 

#14 Lactobacillus sp. #32 
Streptococcus dysgalactiae 
(skupina C) 

#15 Legionella spp #33 
Streptococcus dysgalactiae 
(skupina G) 

#16 Listeria monocytogenes #34 Streptococcus mutans 

#17 Moraxella catarrhalis #35 Streptococcus pneumoniae 

#18 Mycobacterium tuberculosis #36 Streptococcus pyogenes 
 

- Interference 
Následující látky nevykazovaly žádný významný interferenční vliv.  

Interferenční materiál Koncentrace 

#1 Nosní spreje kapky 20 % 

#2 Nosní kortikosteroidy 20 % 

#3 Homeopatický lék proti alergii 5 mg/ml 

#4 Krční pastilky , orální anestetikum a analgetikum 5 mg/ml 

#5 Antivirotika Tamiflu 5 mg/ml 

#6 Antibiotika, nosní mast 5 mg/ml 

#7 Plná krev 1 % 

#8 Paracetamol 10 mg/ml 

#9 Ibuprofen 10 mg/ml 

#10 Povidon-jód 1 % 

#11 Kyselina acetylsalicylová 20 mg/ml 

#12 Antibakteriální 5 mg/ml 

#13 Mucin 0.50 % 

#14 Krční pastilky (VICKS, cetylpyridiniumchlorid) 20 mg/ml 

#15 Krční pastilky (glycyrrhizinát draselný) 20 mg/ml 

#16 Krční pastilky (glycyrrhizinát draselný) 20 g/ml 

 Preciznost 
Byla zkoumána preciznost ichroma™ Chřipka A+B testu s hlediska šarží, místa, osob a 
dnů. 

- Mezi dny 
Mezi dny Standardní materiál Posuzení/Nr. Míra detekce (%) 

3 dny 

Negativní Cal.1 9/9 100 % 

A-High Cal.2 9/9 100 % 

A-Middle Cal.3 9/9 100 % 

A-Low Cal.4 9/9 100 % 

B-High Cal.5 9/9 100 % 

B-Middle Cal.6 9/9 100 % 

B-Low Cal.7 9/9 100 % 

A-High Cal.8 9/9 100 % 

A-Middle Cal.9 9/9 100 % 

A-Low Cal.10 9/9 100 % 

B-High Cal.11 9/9 100 % 

B-Middle Cal.12 9/9 100 % 

B-Low Cal.13 9/9 100 % 

Celkem 117/117 
100 %  

(95 % CI:95 %-100 %) 

- Mezi osobami 
Mezi osobami Standardní materiál Posouzení/Nr. Míra detekce 

6 osob 

Negativní Cal.1 18/18 100 % 

A-High Cal.2 18/18 100 % 

A-Middle Cal.3 18/18 100 % 

A-Low Cal.4 18/18 100 % 

B-High Cal.5 18/18 100 % 

B-Middle Cal.6 18/18 100 % 

B-Low Cal.7 18/18 100 % 

A-High Cal.8 18/18 100 % 

A-Middle Cal.9 18/18 100 % 

A-Low Cal.10 18/18 100 % 

B-High Cal.11 18/18 100 % 

B-Middle Cal.12 18/18 100 % 

B-Low Cal.13 18/18 100 % 

Celkem 234/234 
100 %  

(95 % CI: 95 %-100 %) 

- Mezi šaržemi 
Mezi šaržemi Standardní materiál Posouzení/Nr Míra detekce 

3 šarže 

Negativní Cal.1 30/30 100 % 

A-High Cal.2 30/30 100 % 

A-Middle Cal.3 30/30 100 % 

A-Low Cal.4 30/30 100 % 

B-High Cal.5 30/30 100 % 

B-Middle Cal.6 30/30 100 % 

B-Low Cal.7 30/30 100 % 

A-High Cal.8 30/30 100 % 

A-Middle Cal.9 30/30 100 % 

A-Low Cal.10 30/30 100 % 

B-High Cal.11 30/30 100 % 

B-Middle Cal.12 30/30 100 % 

B-Low Cal.13 30/30 100 % 

Celkem 390/390 
100 %  

(95 % CI: 95 %-100 %) 

 
-  
- Mezi místy 

Mezi místy Standardní materiál Posouzení/Nr Míra detekce 

3 místa 

Negativní Cal.1 9/9 100 % 

A-High Cal.2 9/9 100 % 

A-Middle Cal.3 9/9 100 % 

A-Low Cal.4 9/9 100 % 

B-High Cal.5 9/9 100 % 

B-Middle Cal.6 9/9 100 % 

B-Low Cal.7 9/9 100 % 

A-High Cal.8 9/9 100 % 

A-Middle Cal.9 9/9 100 % 

A-Low Cal.10 9/9 100 % 

B-High Cal.11 9/9 100 % 

B-Middle Cal.12 9/9 100 % 

B-Low Cal.13 9/9 100 % 

Celkem 39/39 
100 % 

 (95 % CI: 95 %-100 %) 

 Porovnávací analýza komerčních produktů 

RDT 

PCR ichroma™ Chřipka A+B    Komerční-1 Komerční-2 

(+) (-)  (+) (-)  (+) (-)  (+) (-)  

Chřipka A pozitivní 75 75 0 74 1 60 15 60 15 

Chřipka B pozitivní  75 75 0 72 3 50 25 51 24 

Pozitivní  
celkem = N 

150 150 146 110 111 

Chřipka A+B negativní  125 0 125 0 125 0 125 0 125 

Negativní  
celkem = N 

125 125 125 125 125 

Citlivost (%) 150/150 = 100 % 146/150 = 97.3 % 110/150 = 73.3 % 111/150 = 74 % 

Specifita(%) 125/125 = 100 % 125/125 = 100 % 125/125 = 100 % 125/125 = 100 % 

Přesnost (%) 275/275 = 100 % 271/275 = 98.5 % 235/275 = 85.4 % 236/275 = 85.8 % 

* (+) : pozitivní, (-) : negativní 

 Hodnocení klinické výkonnosti 
ichroma™ Influenza A+B test prokázal následující výsledky klinické výkonnosti: 

Klasifikace Chřipka A Chřipka B 

Klinická citlivost 98.6 % (74/75) 96 % (72/75) 

Klinická specifita 
100 % 

(125/125) 
100 % (125/125) 
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UPOZORNĚNÍ: Pro identifikaci symbolů slouží níže uvedená tabulka.  
 
 
 

 

Dostačující pro <n> 

Čtěte návod k použití 

Spotřebujte do (datum exspirace) 

Číslo šarže 

Katalogové číslo 

Upozornění 

Výrobce 

Zplnomocněný zástupce Evropského společenství 

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro 

Skladujte při (omezení teploty) 

Nepoužívejte opakovaně 

Tento produkt splňuje požadavky směrnice 98/79/EC pro 

diagnostické prostředky in vitro 

 

Pro technickou podporu kontaktujte: 
EXBIO Olomouc s.r.o. 
Tel:      587 301 011 
Email:    info@exbio.com 
 
 

 Boditech Med Inc. 
43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, 
Gang-won-do, 24398, Republic of Korea 
Tel: +(82) -33-243-1400 
Fax: +(82) -33-243-9373  
www.boditech.co.kr 
 

 Obelis s.a 
Bd. Général Wahis 53, 1030 Brusel, Belgium 
Tel: +(32) -2-732-59-54 
Fax: +(32) -2-732-60-03 
E-mail: mail@obelis.net 
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