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*  Wyrób oznakowany znakiem CE-IVD przeznaczony do użytku diagnostycznego 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.

†  Wewn. dane w dokumentacji (IFU). Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 2020-05. 11416283_en Rev. A. oraz 
11416299_en Rev. A.

Test FTD SARS-CoV-2 jest testem wykorzystującym metodę reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) 
w czasie rzeczywistym, przeznaczonym do wykrywania nowego koronowirusa SARS-CoV-2, który 
wywołuje chorobę COVID-19. Test FTD SARS-CoV-2 wykorzystuje ten sam protokół, w tym profil PCR, 
co wszystkie testy FTD do wykrywania patogenów układu oddechowego. 

Opis zestawu:

•  Jednostudzienkowy test opierający 
się na strategii podwójnego celu, 
w której amplifikowane są wysoce 
konserwowane regiony genu 
ORF1ab oraz genu N

•  Materiałem zalecanym do badań 
są wymazy z nosogardzieli oraz 
jamy ustnej i gardła

•  Inteligentna strategia podwójnego 
celu zapewnia wysoką czułość 
i specyficzność

•  Strategia podwójnego celu 
zmniejsza liczbę wyników 
niejednoznacznych i ogranicza 
potrzebę powtarzania oznaczeń

•  Jak wynika z analizy in silico, 
przeprowadzonej przy użyciu ponad 
900 sekwencji, test wykazuje się 
100% wykrywalnością†

•  Test wykorzystuje ten sam protokół 
konfiguracji oraz profil cykli 
termicznych, co wszystkie testy FTD
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Testy Fast Track Diagnostics wykorzystujące metodę multipleksowej łańcuchowej 
reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (PCR)

Wszystkie znaki powiązane są znakami towarowymi firmy Siemens Healthcare 
Diagnostics Inc. lub jej spółek stowarzyszonych. Wszystkie inne znaki towarowe oraz 
marki są własnością ich odnośnych właścicieli.

Dostępność produktu może być różna w poszczególnych krajach w zależności od 
zmiennych wymogów regulacyjnych. Informacje o dostępności produktów można 
uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

Informacje o zestawie: Jakość diagnostyczna testu FTD SARS-CoV-2
Test FTD SARS-CoV-2
Numery 
produktów

CE-IVD
FTD-114-96
SMN: 11416284

Wielkość zestawu 96 testów w zestawie
Ilość starterów 
i sond w zestawie

Jedna mieszanina dla starterów do wykrywania 
wirusa SARS-CoV-2 oraz kontrola wewnętrzna

Komponenty 
zestawu

Zestaw starterów/sond
Enzym i bufor
Kontrola wewnętrzna (wirus zapalenia tętnic koni)
Kontrole dodatnie i ujemne

Zwalidowana 
metoda izolacji

NucliSENS easyMAG (bioMerieux)§

VERSANT® kPCR
Molecular System SP (SP Module)§

Zwalidowane 
termocyklery

Applied Biosystems 7500 Real-Time 
PCR System (Thermo Fisher Scientific)§

VERSANT® kPCR Module System AD (AD Module) (QS5)§1

CE-IVD² EUA³
Wykrywane 
geny

Regiony z genów N i ORF1ab

Typy próbek Wymaz 
z nosogardzieli, 
wymazy z jamy 
ustnej i gardła

Wymazy z nosa, wymazy 
z nosogardzieli, wymazy z jamy 
ustnej i gardła, popłuczyny 
z jamy nosowo-gardłowej/
aspirat, aspirat z nosa, 
popłuczyny oskrzelowo- 
-pęcherzykowe, BAL

Czułość 
diagnostyczna

100%, (95% CI = 
91.78–100)

PPA 100% (95% CI = 91.97–100)

Swoistość 
diagnostyczna

100%, (95% CI = 
93.84–100)

NPA 100% (95% CI = 88.65–100)

Czułość 
analityczna

1155 kopii/mL 
(11.5 kopii/reakcję)

0.0023 TCID50/mL

Firma Siemens Healthineers oferuje kompleksowe rozwiązanie do jednoczesnego 
wykrywania i identyfikacji często występujących, rzadkich oraz nowych patogenów układu 
oddechowego. Testy panelowe FTD mogą być używane do wykluczenia innych patogenów 
układu oddechowego u osób z objawami: 

•  FTD SARS-CoV-2 (CE-IVD)† do wykrywania wirusa SARS-CoV-2

•  FTD Respiratory Pathogens 21 (CE-IVD)† do wykrywania patogenów układu 
oddechowego identyfikujący 20 wirusów i 1 bakterii

•  FTD FLU/HRSV (CE-IVD)† do wykrywania wirusa grypy typu A, wirusa grypy typu B oraz 
ludzkiego syncytialnego wirusa oddechowego typu A i B

•  FTD Respiratory Pathogens 21 plus (RUO)‡ do wykrywania patogenów układu 
oddechowego identyfikujący 20 wirusów i 4 bakterie

•  FTD Respiratory Pathogens 33 (RUO)‡ do wykrywania patogenów układu oddechowego 
umożliwiający wykrycie 21 wirusów, 11 bakterii i 1 infekcji grzybiczej

Wszystkie testy FTD wykorzystują ten sam protokół konfiguracji 
oraz profil cykli termicznych, co pozwala na wykonywanie badań 
patogenów układu oddechowego partiami.

Jest to szczególnie ważne podczas pojawiania się ognisk epidemii, 
ponieważ umożliwia wdrożenie testów do wykrywania określonych 
patogenów układu oddechowego bez zakłócania innych 
rutynowych badań laboratoryjnych.

†   Wyrób oznakowany znakiem CE przeznaczony do użytku diagnostycznego 
in vitro w UE.

‡   Wyłącznie do celów badawczych. Nie stosować w procedurach diagnostycznych.
§   Wyrób oznakowany znakiem CE-IVD przeznaczony do użytku diagnostycznego 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.

1.   VERSANT® kPCR Molecular System AD to termocykler działający w czasie 
rzeczywistym QuantStudio™ 5 Dx (pierwotnie dostarczony przez ThermoFisher) 
zmodyfikowany do obsługi oprogramowania MiPLX (Siemens Healthineers).

2.  Wewn. dane w dokumentacji (IFU). Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 2020-05. 
11416283_en Rev. A.

3.  Wewn. dane w dokumentacji (IFU). Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 2020-05. 
11416299_en Rev. A.
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