
FlowFlex SARS-CoV-2 rapid 

 

VIDEO NÁVOD: https://www.youtube.com/watch?v=9ShFIzJtaT8&t=18s 

 

 

 

 

 

FlowFlex SARS-CoV-2 antigenní test se provádí ze vzorků výtěru z nosu v hloubce pouze 2,5 cm. 
Je vhodný pro testování osob s podezřením na Covid-19 během prvních sedmi dnů od počátku 
příznaků. SARS-CoV-2 rychlý antigenní test je určen pro použití vyškoleným personálem klinické 
laboratoře, osobám zaškoleným v poskytování zdravotní péče, ale i pro sebetestování laické 
veřejnosti, testování zaměstnanců ve firmách či dětí ve školách*. 
Tento test je z oficiální české distribuce a je schválený MZČR pro samotestování. Zároveň se 
na něj vztahuje kompenzace 60 Kč / týden na jednoho zaměstnance. 
 
Produkt je osvobozen od DPH 
  
Vítěz srovnání antigenních testů 
Až stonásobné rozdíly zjistili ve srovnání antigenních testů vědci z Ústavu organické chemie a 
biochemie AV ČR, kteří zkoumali 13 testů od různých výrobců. Test FlowFlex měl v testu největší 
citlivost a tedy přesnost detekce viru. 
Odkaz na článek: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/porovnani-antigennich-testu-
koronavirus_2103181540_ada 
  
Princip testu 
FlowFlex SARS-CoV-2 antigenní test využívá chromatografickou imunometodu s laterálním tokem 
pro kvalitativní detekci nukleokapsidového proteinového antigenu viru SARS-CoV-2. Tento antigen je 
obecně zjistitelný ve vzorcích z horních dýchacích cest v průběhu akutní fáze infekce. 
Hlavní vlastnosti: 

 rychlý test ze vzorku výtěru z nosu 

 vhodné pro domácí sebetestování 

 pro testování ve firmách i ve školách 

 jednoduché použití 

 výsledek testu za 15 minut 

 zdravotnický prostředek 
Obsah balení 
Balení obsahuje: Testovací kazetu, tyčinku pozitivní kontroly, jednorázovou výtěrovou tyčinku, 
zkumavku s extrakčním pufrem, tyčinku negativní kontroly, příbalový leták.  
K provedení testu budete potřebovat: Osobní ochranné pomůcky, stopky.  
Použití 

 Před použitím testu si pečlivě přečtěte příbalový leták. 

 Pouze pro diagnostiku in vitro. 

 Až do okamžiku použití musí test zůstat v uzavřeném sáčku. Nesprávné skladování může ovlivnit 
výsledek testu. Nepoužívejte testy, pokud je obal poškozený. 

 V prostoru, kde se manipuluje se vzorky nejezte, nepijte ani nekuřte. 

 Při odběru vzorků a během manipulace s nimi dodržujte příslušná hygienická opatření. Během 
testování používejte ochranné pomůcky – vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranu očí/obličeje. Po 
provedení testu si důkladně umyjte ruce. 

https://www.youtube.com/watch?v=9ShFIzJtaT8&t=18s
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/porovnani-antigennich-testu-koronavirus_2103181540_ada


 Se všemi vzorky zacházejte jako s infekčním materiálem a zajistěte jejich likvidaci v souladu 
s platnými nařízeními. 

 
  

 Pozitivní výsledky udávají přítomnost virových antigenů, ale pro určení infekčního stavu je potřebná 
korelace se stavem pacienta a ostatní diagnostické údaje. Pozitivní výsledky nevylučují bakteriální 
infekce nebo ko-infekce jinými viry. Zjištěný původce nemusí být definitivní příčinou onemocnění. 

 Negativní výsledky nevylučují infekci SARS-CoV-2 a neměly by být používány jako jediný základ pro 
léčbu pacienta. Negativní výsledky u pacientů se symptomy po sedmi dnech by se měly brát jako 
předpokládané a měly by být v případě potřeby ověřeny molekulární metodou. Negativní výsledky je 
třeba posuzovat v kontextu stavem pacienta a přítomností klinických příznaků a symptomů 
odpovídajících onemocnění Covid-19. 
Upozornění 
*Na základě výjimky pro antigenní testy vydané MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. 
lze FlowFlex SARS-CoV-2 antigenní test používat pro sebetestování laickou veřejností: Upozornění 
pro odběratele: Odběratel má povinnost v rámci testování zajistit při pozitivitě antigenního testu 
provedeného laickou osobou bezprostřední informování poskytovatele zdravotních služeb za účelem 
provedení konfirmačního testu. Upozornění pro laickou veřejnost: Přečtěte si pozorně příbalový 
leták a postupujte přesně pokynů. V případě pozitivity antigenního testu bezprostředně informujte 
poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Nepříznivou událost, ke 
které během používání výrobku dojde, hlaste Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. 
  

 


