IVD

PCR KLOKTACÍ SADA

DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK IN VITRO
PCR KLOKTACÍ SADA je unikátní samoodběrová sada založená na principu kloktání dutiny ústní a
hltanu. Samoodběrová sada je určena k odběru vzorků, které se vyhodnocují na přítomnost virů
infikujících dutinu ústní a horní cesty dýchací ve zdravotnické laboratoři. Sada byla primárně vyvinuta
pro detekci viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19. Vyhodnocení provádí laboratoř
pomocí detekce založené na amplifikaci nukleových kyselin, tedy metodami RT-PCR a RT-LAMP. Virus
v transportním médiu zůstává vitální a lze ho použít i pro kultivační vyšetření.
PROČ PCR KLOKTACÍ SADA?
Odběrová sada je plně validovaná a splňuje certifikaci CE IVD. Odběrová sada byla vyvinuta a je
vyráběna v české farmaceutické společnosti AUMED, a.s. z českých surovin. Společnost má
připravenou výrobní kapacitu až 100 tisíc sad denně. Odběr kloktáním je srovnatelně kvalitní jako
odběr z nosohltanu, nicméně odběr kloktáním je oproti odběru z nosohltanu příjemný a nedráždí
sliznice. Namísto strkání tyčinek do nosu stačí kloktat doušek obyčejné vody po dobu 20–30 sekund a
tento obsah pak vyprázdnit z úst do přiložené odběrové zkumavky, v níž je transportní prášek.
Zkumavku poté uživatel uzavře a zabalí dle návodu. Tento postup učiní buď na odběrovém místě, nebo
doma, odkud poté vzorek doručí na odběrové místo, do laboratoře nebo třeba ke svému lékaři.
PROČ KLOKTÁNÍ?
1. Výplach dutiny ústní a hltanu kloktáním je velmi spolehlivý způsob samoodběru vzorku na
virologické vyšetření, včetně viru SARS-CoV-2.
2. Tento nový způsob diagnostického samoodběru je funkčně srovnatelný a statisticky se neliší od
odběru provedeného zdravotnickým pracovníkem výtěrovou štětičkou z nosohltanu (tzv.
nasofaryngeální stěr).
3. Samoodběr kloktáním je bezpečný a jednoduchý, snadno proveditelný i poučeným laikem.
4. Při odběru není třeba asistence
zdravotnického personálu.
5. Jde o zcela bezbolestný způsob odběru
vzorku z hltanu a dutiny ústní, který ani při
opakovaných odběrech nedráždí sliznici.
6. Odebraný vzorek je stabilizován speciálním
pufrem, není třeba jej uchovávat a převážet do
laboratoří při snížené teplotě.
7. V roztoku virus zůstává dlouhodobě stabilní v
širokém rozpětí teplot (od 4 – 37 °C) po dobu
nejméně 1 týdne.

Více informací naleznete na stránkách:
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www.aumedtest.cz
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