
Strategia dual target dla specyficznego wykrywania SARS-CoV-2   
Wybór wysoce konserwatywnych regionów w genomie SARS-CoV-2 ma zasadnicze znaczenie dla specyficzności testu.

Test FTD SARS-CoV-2* wykorzystuje technikę PCR w czasie 
rzeczywistym do wykrywania RNA wirusa w próbkach z dróg 
oddechowych. Test został opracowany jako test w technologii 
dual target, która wykrywa dwa wysoce konserwatywne regiony 
genomu SARS-CoV-2. Konstrukcja testu w ten sposób 
zwiększa pewność wyników laboratoryjnych.

*Wyrób oznakowany znakiem CE przeznaczony do użytku w diagnostyce in vitro w UE. Test został dopuszczony przez FDA do stosowania przez autoryzowane laboratoria w sytuacjach nagłej potrzeby (EUA). 
Test został dopuszczony wyłącznie do oznaczania pochodzącego z wirusa SARS-CoV-2 kwasu nukleinowego, nie zaś do wykrywania jakichkolwiek innych wirusów lub patogenów. Test został dopuszczony 
do stosowania wyłącznie przez okres czasu, w którym istnieją okoliczności uzasadniające zezwolenie na stosowanie w sytuacjach nagłej potrzeby dla diagnostyki in vitro do wykrywania i/lub diagnozowania 
choroby COVID-19 zgodnie z sekcją 564 (b) (1) ustawy, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), o ile zezwolenie to wcześniej nie wygaśnie lub nie zostanie wycofane.
†Analytical and Clinical Performance Characteristics of the FTD SARS-CoV-2 Assay, Menard et al, ECCVID 2020 
‡Cheng et al. Ann Intern Med. doi:10.7326/M20-1301

1. EUA Dodatnia zgodność procentowa 100% (95% CI = 91,97–100) 
2. EUA Ujemna zgodność procentowa 100% (95% CI = 88,65–100)
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Detekcja o wysokiej czułości

Dlaczego czułość 
i specyficzność są ważne? 
Pewność.
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Test o wysokiej czułości powinien wyeliminować 
prawie wszystkie wyniki fałszywie ujemne.

Test o wysokiej swoistości powinien wyeliminować 
prawie wszystkie wyniki fałszywie dodatnie.

Postęp zakażenia

RNA wirusa można wykryć, zanim wystąpi 
odpowiedź immunologiczna i możliwość wykrycia 
przeciwciał. Posiadanie bardzo czułego testu 
zwiększa okno detekcji aktywnego zakażenia.‡

Celuje w regiony o niskim wskaźniku polimorfizmów 

Ogranicza możliwość uzyskania niejednoznacznych wyników 
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Inkluzywność w badaniu in silico†   
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