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Yannovak –  Rychlotest pro detekci postvakcinačních 
 a postcovidových protilátek COVID-19

Koronaviry vyvolávají akutní a chronická onemocnění lidí i zvířat. SARS-CoV-2 je akutní respirační infekční 
onemocnění. Jedním z velkých zdrojů infekce jsou již nakažení pacienti; také bezpříznakoví pacienti mohou 
být infekční. Po kontaktu s infekcí trvá až 10 dní, než se objeví symptomy, ale nejčastěji to je v průměru 5–6 
dní od nákazy.

Jako první napadá sliznici a mnohdy tam také jeho cesta tělem končí. Organismus zareaguje vytvořením 
protilátek a dále se v těle nedostane. V opačném případě virus dále pokračuje v těle a v kritických případech 
může napadnout například plíce či srdce. U starších pacientů a pacientů s oslabenou imunitou hrozí závaž-
nější průběh nemoci, protože organismus nemá sílu s virem bojovat.

Yannovak poskytuje velmi snadný způsob předběžného screeningu postvakcinačních a postcovidových 
protilátek za účelem detekce imunity pacientů vůči SARS-CoV-2 infekci. Protilátky je možné v krvi detekovat 
již po 10 dnech od nástupu klinických příznaků. Ve většině případů přetrvávají po prodělané nemoci protilát-
ky až 10 měsíců

Senzitivita:  97.8% (95%CI*: 92.1%-99.7%) 

Specificita:  98.5% (95%CI*: 94.6%-99.8%)

Přesnost:  98.2% (95%CI*: 95.4%-99.5%)
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Hlavní důvody použití rychlotestu Yannovak:
   detekování předchozí infekce COVID-19
   potvrzení, zda imunita testovaného vyvolala po infekci imunitní odpověď
    monitorování přítomnosti postvakcinačních protilátek, jež jsou zaměřeny 

právě na S-RBD protein



Po prodělané infekci SARS-CoV-2 začne lidské tělo produkovat protilátky, které jsou zaměřeny na konkrétní 
části tohoto viru. Nejvýznamnější skupinou těchto protilátek jsou IgG, tedy Imunoglobuliny G. Tyto IgG proti-
látky jsou nejběžnější protilátkou v krvi a hrají ústřední roli během zajišťování imunity vůči bakteriím či virům. 
Při měření množství protilátek je velmi podstatným protein S (Spike protein), jelikož tento protein na sebe 
váže doménu receptoru proteinu (RBD) v lidském séru, plazmě a krvi a jsou-li během testování ve vzorku 
přítomny protilátky SARS-CoV-2 IgG, budou reagovat s částicemi SARS-CoV-2 S-RBD.

Koronavirus SARS-CoV-2 obsahuje čtyři strukturní proteiny, z nichž nejpodstatnější roli při připojování viru a 
při vývoji protilátek, vstupních inhibitorů a vakcín tvoří S-RBD protein, ten zprostředkovává vstup viru do hos-
titelských buněk. Jednou z klíčových biologických charakteristik SARS-CoV-2, stejně jako několika dalších 
virů, je přítomnost S-RBD proteinů, které umožňují těmto virům proniknout do hostitelských buněk a vyvolat 
tam infekci. Součástí imunitní odpovědi napadeného organismu je pak tvorba protilátek proti S-RBD protei-
nu, které mají za úkol blokovat tuto infekci.

Testovací souprava Yannovak cílí na detekci S proteinu vázajícího doménu receptoru proteinu (RBD) v lid-
ském séru, plazmě a krvi. Účelem rychlého testu postvakcinačních a postcovidových protilátek je zjistit stav 
imunity po očkování či infekci. Tyto protilátky mají schopnost snižovat aktivitu enzymu, který rozmnožuje 
SARS-CoV-2. A je to právě rychlá detekce postvakcinačních a postcovidových protilátek, jež může pomoci s 
vývojem vakcín, stejně jako se studiem plazmatické terapie a imunologie.

Postvakcinační a postcovidové protilátky nejenže váží virové antigeny, ale také blokují virovou infekci. Díky 
tomu lze stav imunity či stav po očkování vyhodnotit na základě jejich přítomnosti.

Zdroje:
Beckman Coulter. SARS-CoV-2 IgG antibody test receives FDA Emergency Use Authorization. COVID-19 diagnostics [internet]. https://healthcare-in-europe.com/, 
30.06.2020. [date of citation 21.10.2021]. Available from: https://healthcare-in-europe.com/en/news/sars-cov-2-igg-antibody-test-receives-fda-emergency-use-
-authorization.html



Návod k použití:

Yannovak – Rychlotest pro detekci postvakcinačních a postcovidových protilátek COVID-19 lze 
provádět ze vzorku séra, plazmy nebo krve. Test by měl být proveden bezprostředně po odebrání 
vzorků.

Před testováním ponechejte testovací soupravu při pokojové teplotě.

1.     Očistěte špičku prstu pomocí alkoholového tamponu v místě vpichu.

2.     Opatrně otočte a sejměte kryt sterilní lancety.

3.     Lancetu pevně zatlačte do konečku prstu.

4.     Otřete první kapku krve. Pro zvýšení průtoku krve jemně tlačte prsty kolem místa vpichu.

5.     Kapátko držte svisle, vzorek nasajte asi 1 cm nad zúženou část.

6.     Přeneste 1 plnou kapku krve (přibližně 20 μl) do otvoru pro vzorek (S),

7.     Přidejte 2 kapky extrakčního roztoku (přibližně 80 μl) a zapněte časovač.

8.     Výsledky odečtěte za 10 minut. Nevyhodnocujte výsledek po více než 20ti minutách.
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EC Declaration of Conformity

Manufacturer: 
Name:  Madison Medical s.r.o. 
Adress: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno, Czech republic

Product Name: Yannovak – Rapid test for the detection of post-vaccination and post-covid anti-
bodies of COVID-19

Model: Cassette
Classification: Other Device of IVDD 98/79/EC
Conformity Assessment Route: IVDD 98/79/EC Annex III (excluding point 6) EDMA Code: 15 70 
90 08 00

We, Madison Medical s.r.o., herewith declare that we are exclusively responsible for this declara-
tion of conformity. We herewith declare that the above mentioned products meet the transposi-
tion into national law, the provisions of the following EC Council Directives and Standards. 
All supporting documentations are retained under the premises of the manufacturer.

DIRECTIVES

General applicable directives:

DIRECTIVE 98/79/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 October 
1998 on in vitro diagnostic medical devices

Standard Applied: EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2012, EN 13975:2003, EN ISO 18113-1:2011, EN 
ISO 18113-2:2011, EN 13612:2002/AC:2002, EN ISO 17511:2003, EN ISO 23640:2015, EN 13641:2002, EN 
ISO 15223-1:2016

Place, Date: Brno, 3/11/2021

Signature: 

Name: Jaroslav Kalina

Position: CEO
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STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: +420 272 185 111 E-mail: posta@sukl.cz
PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz

ADRESÁT ADRESA 
Madison Medical s.r.o. U Svitavy 1077/2 
Miroslav Balkovič Brno-Černovice 

618 00 

Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje / e-mail Datum
Mgr. Barbora Štindlová 26. 10. 2021

sukl295818/2021 sukls289549/2021
barbora.stindlova@sukl.cz

POTVRZENÍ SPLNĚNÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI

Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48, jako správní orgán příslušný na základě § 9 
písm. b) zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, nebo na základě § 9 písm. 
b) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 268/2014 Sb.,”), s ohledem na ustanovení § 74 odst. 4 
zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje tímto splnění ohlašovací 
povinnosti níže uvedené osoby. 

 Registrační číslo  077673
 IČ  11881941
 Název  Madison Medical s.r.o.
 Sídlo  U Svitavy 1077, 61800  Brno, Česká republika
 Kontaktní osoba   Miroslav Balkovič , balkovic.miroslav@seznam.cz, +420777440444

Seznam činností 

 výrobce diagnostických zdravotnických prostředků in vitro
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