
SARS-CoV 2 Antigen test
»
» Comercializarea pentru prima dată la nivel mondial a tehnologiei cu particule 
   din aur negru (sensibilitate și specificitate ridicate)

» Sistem facil, bicolor (linie de control: Roșu, Linie de test: Negru)

» Timp scurt de efectuare a testului (5~8 Min)

» Detecția simplă a antigenului pentru  SARS-CoV2 

Tehnologie cu particule din aur Rezultatul în 8 minute!

Tehnologie cu conjugat diferențiat 
din aur negru

Sistem bicolor

Utilizare 

Pachet 

Depozitare 

Tip probă 

Perioadă de valabilitate

Timp până la rezultat

Detecția antigenului pentru SARS-CoV2 

20 Teste/kit

o1~40 C

Nasopharynx / Nasopharyngeal 

24 luni de la data producției

5~8 minute



Test antigen SARS CoV-2   BIOCREDIT COVID-19 Ag

COVID-19 Test rapid de diagnostic

PROCEDURĂ

Introduceți tamponul 

și agitați de 5-10 ori.

5-10 ori

Scoateți tamponul, 

scuturându-l cu grijă.

Închideți tubul de test 

cu capacul de filtrare.

Întoarceți tubul de test și apăsați 
ușor pentru a aplica 3~4 picături 

o(90~150 ) în caseta de test 
a dispozitivului.

Rezultatul este gata în 5-8 minute.

Rezultatul 
este gata 

în 5-8 min.

3-4 
picături

INTERPRETARE

NEGATIV POZITIV NUL

O bandă  pe linia de control “C” care apare până roșie
la final în fereastra de timp.

Două benzi: neagră, pe linia de test “T” și  pe linia roșie
de control “C” care apar până la final în fereastra de timp. 

Nu apare banda  pe linia de control “C” până la final roșie
în fereastra de timp. Se recomandă repetarea testului

http://www.rapigen-inc.com/
http://www.rapigen-inc.com/
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Test rapid cu antigen pentru SARS-CoV-2 într-o singură etapă 
 

 

Introducere 
 

Noul coronavirus 2019 (2019-nCoV) este un coronavirus cu genom ARN monocatenar. Boala 

Coronavirus 2019 (COVID-19) este o afecțiune respiratorie cauzată de 2019-nCoV. 2019-nCoV 

face parte din Genul betacoronavirus, care, de asemenea, include coronavirusul Sindromului 

Respirator Acut Sever (SARS-CoV, 2003) și coronavirusul Sindromului Respirator din Orientul 

Mijlociu (MERS-CoV, 2012). Coronavirusul 2019-nCoV este alcătuit din patru proteine virale: 

proteina în formă de spiculi (S) (S, de la engl. spike), proteina din înveliș (E, de la engl. 

envelope), proteina membranară (M) și nucleocapsida (N). Între simptomele comune în cazul 

infectării se numără cele respiratorii, febră, tuse, dispnee și dificultăți de respirație. În cele mai 

grave cazuri, se poate ajunge la pneumonie, sindromul respirator acut sever, insuficiență hepatică 

și chiar deces. Între recomandările standard pentru a preveni răspândirea infectării se numără 

spălarea regulată a mâinilor, acoperirea gurii și a nasului atunci când persoana strănută sau 

tușește. A se evita contactul direct cu persoanele care prezintă simptome ale unei boli respiratorii 

cum ar fi tuse ori strănut.  

 

 

Principiul de testare 

 

BIOCREDIT COVID-19 Ag este un test rapid imunocromatografic cu flux lateral care adoptă 

sistemul cu două culori. Testul conține un suport conjugat de aur coloidal și o bandă de 

membrană pre-acoperită cu anticorpi specifici pentru antigenul SARS-CoV-2 pe liniile de testare 

(T). Dacă antigenul SARS-CoV-2 este prezent în probă, o linie neagră vizibilă va apărea pe 

liniile de testare (T) ca urmare a unui complex conjugat anticorp-anticorp-antigen-particulă de 

aur. Linia de control (C) este folosită pentru controlul procedurii și trebuie să apară întotdeauna 

dacă testul este efectuat în mod corect. 

 

Domeniul de utilizare 

 

BIOCREDIT COVID-19 Ag este test imunologic cromatografic rapid pentru detectarea calitativă 

a antigenului SARS-CoV-2 în nazofaringele uman. Acest test este pentru a fi utilizat in 

diagnosticări profesioniste in-vitro și conceput ca un instrument ajutător în diagnosticul timpuriu 

al infecției SARS-CoV-2 la pacienții cu simptome clinice. Oferă doar rezultate de testare 

preliminare și se vor efectua metode alternative de testare mai specifice pentru a confirma 

infectarea cu COVID-19. 
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Componentele kitului 
 

- Casetă de testare sigilată în mod individual în folie protectoare cu sicativ 

- Recipient cu solvent pentru probă 

- Capac filtru  

- Tampon sterilizat pentru colectarea probei din nazofaringe 

- Instrucțiuni de utilizare 

 

Prelevarea și depozitarea probei 
 

1. Proba va fi manipulată cu grijă ca și cum ați manipula un agent infecțios și va fi prelevată 

de către personal instruit  

2. Deoarece o prelevare necorespunzătoare a probei afecteaza semnificativ rezultatele de 

testare, manipulați proba cu grijă  

3. Se pot obține rezultate mai precise dacă probele sunt colectate din mai multe părți  

4. Proba va fi testată cât mai curand posibil după prelevare. Dacă proba trebuie depozitată, 

depozitați proba cu tampon la 2-8°C timp de maxim 4 ore înainte de testare.  

 

(Proba cu tampon nazofaringeal) 

Pentru a preleva proba cu tampon nazofaringeal, înclinați ușor capul pacientului în spate. 

Introduceți orizontal un tampon nazofaringeal în cavitatea nazală până când întâmpinați 

rezistență la nivelul cornetelor nazale. Rotiți ușor tamponul de mucoasa nazofaringeală timp de 

10-15 secunde. Scoateți tamponul în timp ce vă asigurați că vârful acestuia este ud.  

 

*Atunci când colectați probele, respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare. 

 

Procedura de testare 
 

Pregătirea 

 

1. Asigurați-vă că toate componentele kitului și proba sunt la temperatura camerei înainte de 

testare  

2. Nu rupeți etanșarea foliei protectoare până ce nu sunteți gata să efectuați testul 

 

Testarea 

 

1. Înlăturați etanșarea de aluminiu de la tubul cu solvent de testare. Scufundați tamponul 

nazofaringeal în solventul de testare și învârtiți tamponul de 5-10 ori în timp ce apăsați 

capul de partea de jos și partea laterală a tubului de colectare 

2. Scoateți tamponul în timp ce apăsați de tub. Debarasați-vă de tampon respectând 

procedurile de siguranță biologică  

3. Închideți securizat tubul de solvent de testare cu un capac de filtru  

4. Scoateți caseta de testare din folia protectoare și puneți-o pe o suprafață uscată și plană 

5. Luați tubul de solvent de testare și apăsați-l ușor pentru a extrage 3-4 picături (90-150µl) 

în orificiul absorbant (S) al casetei de testare  
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*Asigurați-vă că utilizați o cantitate suficientă de probă și solvent de testare pentru 

testare. O cantitate prea mare sau prea mică de probă și/sau solvent de testare poate duce 

la abateri.  

6. Citiți rezultatele după 5-8 minute 

**Nu interpretați rezultatele după 8 minute 

 

 

Interpretarea rezultatelor  
 

Negativ 

 

Prezența exclusivă a unei linii roșii (linia de control C) pe afișaj indică un rezultat negativ. 

 

Pozitiv  

 

Vor apărea două linii: o linie de control roșie (C) și o linie de testare neagră (T). 

 

Nevalid 

 

Dacă linia de control nu apare pe afișaj, rezultatul este considerat a fi nevalid. Este posibil ca 

instrucțiunile să nu fi fost respectate sau testul să fie deteriorat. Se recomandă ca proba să fie 

retestată. 

Notă: Nu există nici o semnificație atribuită intensității culorii sau lățimii liniei.  

 

Caracteristici de funcționare 
 

1. Sensibilitate și specificitate 

 

BIOCREDIT COVID-19 Ag a fost evaluat în comparație cu PCR ca referință în 3 țări diferite. 

Rezultatele sunt prezentate în următorul tabel: 

 
Europa PCR (după ce simptomele apar) Sensibilitate Specificitate 

Pozitiv  Negativ 

Biocredit 

COVID-19 Ag 

Pozitiv 24 0 96,0% 100,0% 

Negativ 1 25 

Total 25 25 

 
Coreea PCR (după ce simptomele apar) Sensibilitate Specificitate 

Pozitiv  Negativ 

Biocredit 

COVID-19 Ag 

Pozitiv 12 0 80,0% 100,0% 

Negativ 3 2 

Total 15 2 

 
America de Sud PCR (după ce simptomele apar) Sensibilitate Specificitate 

Pozitiv  Negativ 

Biocredit 

COVID-19 Ag 

Pozitiv 18 1 78,3% 98,6% 

Negativ 5 70 

Total 23 71 
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Total PCR (după ce simptomele apar) Sensibilitate Specificitate 

Pozitiv  Negativ 

Biocredit 

COVID-19 Ag 

Pozitiv 54 1 85,7% 98,9% 

Negativ 9 97 

Total 63 98 

 

2. Precizie 

 

Precizia în cadrul ciclului de testare și între mai multe serii de testare a fost stabilită în trei serii 

de loturi cu următoarele tipuri de probe: negative, slab pozitive, mediu pozitive și puternic 

pozitive. Toate probele au fost identificate corect în 100% din cazuri. 

 

3. Reactivitate încrucișată 

 

BIOCREDIT COVID-19 Ag a fost testat cu 20 de potențiale microorganisme și virusuri care 

reacționează încrucișat. Rezultatele au indicat că BIOCREDIT COVID-19 Ag nu a avut nici o 

reacție încrucișată cu microorganismele și virusurile cu excepția unei reacții încrucișate foarte 

slabe cu coronavirusul SARS. 

 

4. Interferență  

 

BIOCREDIT COVID-19 a fost testat cu 14 substanțe cu potențial de interferență endogenă și 

exogenă. Rezultatele au indicat că BIOCREDIT COVID-19 Ag nu a prezentat nici o interferență 

cu substanțele endogene sau exogene.  

 

Limitări  
 

1. Un rezultat negativ poate apărea dacă cantitatea de coronavirus prezentă în probă este sub 

limitele de detectare ale testării sau dacă s-a testat o probă de calitate slabă 

2. Un rezultat negativ nu poate exclude o infecție recentă 

 

Precauții 
 

1. A se utiliza exclusiv pentru diagnostic in vitro. 

2. Caseta de testare este sensibilă la umezeală și căldură. Faceți testul imediat după ce 

scoateți caseta din folia protectoare.  

3. Nu folosiți kitul de testare în cazul în care folia protectoare este deteriorată sau desigilată.  

4. Decontaminați și eliminați toate probele, kitul de reacție și materialele posibil 

contaminate ca și cum ar fi deșeuri infecțioase, într-un container pentru produse cu risc 

biologic.  

5. Purtați echipament de protecție, mănuși, ochelari de protecție în timpul manevrării 

probelor. Ulterior, spălați-vă pe mâini.  

6. Procesele repetate de congelare – decongelare a probelor pot duce la obținerea unor 

rezultate fals pozitive sau fals negative.  

7. Eliminați deșeurile solide prin autoclavizare la 121⁰C timp de 30 de minute.  
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8. Solventul pentru probă conține sub 0,1% azidă de sodiu. În cazul expunerii pielii sau 

ochilor la această substanță, spălați bine cu apă zona expusă și solicitați un control 

medical, dacă este cazul.  

9. A nu se utiliza după data de expirare.  

10. A nu se reutiliza. 

11. A nu se folosi sau amesteca reactivi din loturi diferite.  

12. O decizie clinică va fi luată de un medic după ce toate constatările clinice și de laborator 

au fost evaluate  

13. Nu utilizați proba nazofaringeală în medii de transport  

 

Ambalaj  
 

Consultați ambalajul exterior.  

 

Condiții de depozitare 
 

Depozitați la 1-40°C. 

 

Prelevarea probei 
 

Tamponul nazofaringeal 

 

 
 

1. Înclinați ușor pe spate capul pacientului  

2. Introduceți un tampon nazofaringeal orizontal în cavitatea nazală până când întâmpinați 

rezistență la nivelul cornetului nazal  

3. Rotiți ușor tamponul de mucoasa nazofaringeală timp de 10-15 secunde  

4. Scoateți tamponul în timp ce vă asigurați că vârful tamponului este ud  
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Procedura de testare 
 

     
 

1. Introduceți tamponul 2. Scoateți tamponul   3. Luați capacul cu filtru 

cu proba și rotiți-l  în timp ce apăsați ușor  de la pachet și închideți 

de 5-10 ori      pe capul tamponului.   securizat tubul de solvent 

 

     
 

4. Introduceți tubul de solvent de testare  Citiți rezultatul în 5-8 minute. 

și apăsați-l încet pentru a extrage 3-4  

picături (90-150µl) în orificiul absorbant 

al dispozitivului 

 

Interpretarea rezultatelor 
 

Negativ      Pozitiv 

 

     
 

O linie roșie ”C” pe afișaj.     Două linii: linia de testare ”T” neagră și 

       linia de control ”C” pe afișaj 
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Nevalid 

 

 
 

Nici o linie ”C” pe afișaj. 

Se recomandă retestarea probei. 

 

 



 

 
 

RQP-702-F09(‘18.04.24) REV.02 RapiGEN  

 

 

 

Study title: 

Retrospective clinical trial to evaluate clinical performance of BIOCREDIT 

COVID-19 Ag using clinical specimens in human nasopharynx obtained from 

symptomatic patients confirmed by RT-PCR.  

 

Product name: BIOCREDIT COVID-19 Ag 

 

Clinical trial centers: 1. Seoul Asan Hospital 

                       2. Eunpyung St. Mary’s Hospital  

                       3. Fundação Oswaldo Cruz, Brazil 

                       4. Infectious Clinical Hospital No. 2 of the Moscow City 

Health Department, Russia 
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1. Type of specimen 

 

Clinical Centers 
Type of 

Specimen 

Number of 

specimens 

Number of 

patients 

Comments 

Catholic University of Korea, 

Eunpyung St. Mary's Hospital 

UTM 

(nasopharyngeal 

collection) 

Positive: 3 

Negative: 2 
Patient: 3 

RT-PCR 

confirmed 

for positive 

specimens Seoul Asan Hospital UTM 
Positive: 12 

Negative: 0 

Patient: 4 

Patient: 0 

 

 

2. Trial results 

1) Positive specimens 
Catholic University of Korea, 

Eunpyung St. Mary’s Hospital 
PCR data 

BIOCREDIT  

COVID-19 Ag 

Patient 

No. 

Date of 

Symptom  

onset 

Date of 

specimen 

collection 

Specimen 

type 

Day after 

onset 
CT value Results Ag Results 

1 No data No data UTM* No data E:16.76, R:17.20 Pos. ± Pos. 

2 No data No data UTM No data E:15.36, R:15.58 Pos. + Pos. 

3 No data No data UTM No data E:18.18, R:18.55 Pos. + Pos. 

4 No data No data UTM No data >40 Neg. - Neg. 

5 No data No data UTM No data >40 Neg. - Neg. 
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Seoul Asan Hospital PCR data 
BIOCREDIT  

COVID-19 Ag 

Patient

No. 

Date of 

symptom 

onset 

Date of 

Specimen 

collection 

Specimen 

type 

Day after 

onset 
CT value Results Ag Results 

A001 

No data 
27 Feb. 

2020 
UTM 1 

E:22.61, R:24.88 

N:25.18 
Pos. w+ Pos. 

No data 
29 Feb. 

2020  
UTM 3 

E:32.5, R:33.09 

N:35.24 
Pos. w+ Pos. 

No data 
02 Mar. 

2020 
UTM 5 

E:31.95, R:34.49 

N:35.95 
Pos. - Neg. 

A002 

No data 
08 Mar. 

2020 
UTM 1 

E:19.94, R:21.93 

N:35.95 
Pos. w+ Pos. 

No data 
10 Mar.  

2020 
UTM 3 

E:22.57, R:24.53 

N:26.79 
Pos. w+ Pos. 

No data 
14 Mar. 

2020 
UTM 7 

E:32.6, R:34.83 

N:36.59 
Pos. - Neg. 

A003 

No data 
13 Mar. 

2020 
UTM 1 

E:21.07, R:22.96 

N:24.29 
Pos. - Neg. 

No data 
16 Mar. 

2020 
UTM 4 

E:9.63, R:12.81 

N:13.51 
Pos. + Pos. 

No data 
17 Mar. 

2020 
UTM 5 

E:18.46, R:19.95 

N:23.36 
Pos. w+ Pos. 

A004 

No data 
28 Mar. 

2020 
UTM 1 

E:20.35, R:21.93 

N:23.99 
Pos. w+ Pos. 

No data 
30 Mar. 

2020 
UTM 3 

E:27.95, R:29.81 

N:30.99 
Pos. w+ Pos. 

No data 
03 Apr. 

2020 
UTM 7 

E:29.99, R:31.69 

N:32.26 
Pos w+ Pos. 
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3. Conclusion  

  1) 15 positive specimens which were confirmed by RT-PCR are tested with BIOCREDIT 

COVID-19 Ag kit, and 12 specimens are identified as positive as well.  

     

Relative Sensitivity (%) = 100 x (No. of specimens with positive results / 

No. of positive specimens tested by RT-PCR) 

 

2) 2 negative specimens which were confirmed by RT-PCR are tested with BIOCREDIT  

COVID-19 Ag kit, and all the specimens are identified as negative. 

 

Relative Specificity (%) = 100 x (No. of specimens with negative results /  

No. of negative specimens tested by RT-PCR) 

 
BIOCREDIT  

COVID-19 Ag 

RT-PCT Sensitivity 

(%) 

Specificity 

(%) Positive Negative 

Ag 
Positive 12 0 

80 

(12/15) 

100 

(2/2) 
Negative 3 2 

Total 15 2 

 

3) UTM specimen test has a specimen dilution effect comparing to direct nasopharyngeal  

swab collection method. Consequently, sensitivity becomes lower than original swab  

specimen when BIOCREDIT COVID-19 Ag is tested using UTM specimen. 
 

4. Updated data  

1) Clinical Evaluation 1 

a. Test site: Fundação Oswaldo Cruz, Brazil 

b. Test date: April 06, 2020 

c. Specimen:  23 COVID-19 positive and 71 COVID-19 negative specimens 

d. Test result: Summary of performance of BIOCREDIT COVID-19 Ag 

compare to PCR confirmed specimens 
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BIOCREDIT  

COVID-19 Ag 

RT-PCT Sensitivity 

(%) 

Specificity 

(%) Positive Negative 

Ag 
Positive 18 1 

78 

(18/23) 

98.6 

(70/71) 
Negative 5 70 

Total 23 71 

 

2) Clinical Evaluation 2 

a. Test site: Infectious Clinical Hospital No. 2 of the Moscow City Health Department, Russia 

b. Test date: June 15~18, 2020 

c. Specimen:  25 COVID-19 positive and 25 COVID-19 negative specimens 

d. Test result: Summary of performance of BIOCREDIT COVID-19 Ag 

compare to PCR confirmed specimens 

BIOCREDIT  

COVID-19 Ag 

RT-PCT Sensitivity 

(%) 

Specificity 

(%) Positive Negative 

Ag 
Positive 24 0 

96 

(24/25) 

100 

(25/25) 
Negative 1 25 

Total 25 25 

 

5. Conclusion :  

BIOCREDIT  

COVID-19 Ag 

RT-PCT Sensitivity 

(%) 

Specificity 

(%) Positive Negative 

Ag 
Positive 54 1 

85.7 

(54/63) 

98.9 

(97/98) 
Negative 9 97 

Total 63 98 
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