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Casetă de testare rapidă antigen COVID-19 (salivă) 
 
Casetă de testare rapidă antigen COVID-19 
 
Unele studii recente au sugerat rolul salivei în detectarea SARS-CoV-2. Majoritatea studiilor au 
raportat că nu există nicio diferență semnificativă statistic între tamponul nazofaringian sau 
orofaringian și probele de salivă în ceea ce privește încărcătura virală. 
 
Clongene a dezvoltat caseta de testare rapidă antigen COVID-19 (salivă). Testul rapid antigen 
COVID-19 este un test imunologic cu flux lateral, destinat detectării calitative a antigenilor 
nucleocapsidei SARS-CoV-2 din salivă la indivizi suspectați de COVID-19. Gtestul se va efectua de 
către furnizorul de servicii medicale. 

 
 
Caracteristici produs 
 
Probele sunt ușor de recoltat   Rezultat rapid, în numai 15 minute 
 
Nu este necesar niciun echipament  Rezultatele sunt clar vizibile 
 
Adecvat pentru screening rapid la scară largă  
 
Principiu 
      Linie de test Linia-martor 

 
Suprafață probă Suprafață conjugat   Membrană NC  Suprafață absorbant   

 
SARS-CoV-2 NP mAb conjugat cu microparticule de culoare  SARS-CoV-2 NP mAb  Linie martor 

 
Testul rapid al antigenului COVID-19 (salivă) este un test imunologic cu flux lateral bazat pe principiul 
tehnicii sandwich dublu-anticorp. În fereastra de rezultat va apărea o linie de test colorată (T) dacă 
antigenii SARS-CoV-2 sunt prezenți în specimen. Absența liniei T sugerează un rezultat negativ. 



 
Procedura de testare 
 

1 

Folosiți tubul de colectare și 
colectorul pentru a recolta proba 

de salivă. 

 
 

2 

Plasați colectorul de salivă aproape 
de buze și lăsați saliva să curgă în 

tubul de colectare. Volumul de 
salivă trebuie să fie la nivelul scalei 

(aproximativ 300pL). 

 
 

3 

Așezați tubul de colectare cu 
colectorul conținând saliva în stația 

de lucru 

 

4 
Deșurubați capacul unui reactiv de 

extracție și adăugați toată 

cantitatea de reactiv de extracție în 
tubul de colectare. 

 

5 
Aruncați colectorul de salivă; 

acoperiți tubul de colectare cu 

vârful picurător. 

 

6 
Agitați energic tubul de colectare 

de mai mult de trei ori pentru a 

amesteca saliva și reactivul de 
extracție 

 
7 

Presați tubul cu soluție mixtă de 

zece ori pentru a permite 
amestecarea completă a salivei. 

 

8 
Întoarceți în jos tubul de colectare 

ținându-l în poziție verticală, 
transferați 3 picături (aproximativ 
100μl) încet în spațiul pentru 

specimen (S) al casetei de testare. 

 

9 
Interpretați rezultatele testului 

peste 15 minute. Nu citiți 
rezultatele după 20 de minute. 

 

  
Interpretarea rezultatelor 
 

 
     Pozitiv      Negativ    Nul 

  



 
Performanța clinică 
645 pacienți simptomatici și asimptomatici suspectați de COVID-19. Probele au fost analizate prin 
testul rapid antigen COVID-19 și RT-PCR. Rezultatele testului sunt prezentate ca tabelele de mai jos: 
 

Antigen COVID-19 RT-PCR (valoare Ct≤30) Total 

Pozitiv Negativ 

CLUNGENE® 
Pozitiv 120 2 122 

Negativ 4 483 487 

Total 124 485 609 

Sensibilitate (PPA) (Ct ≤30): 96,8% (120/124), (95% Cl: 92,0% ~ 98,7%) 
Specificitate (NPA): 99,6% (483/485), (95%Cl: 98,5% ~ 99,9%) 
 
 
 

Antigen COVID-19 RT-PCR (valoare Ct≤37) Total 

Pozitiv Negativ 

CLUNGENE® 
Pozitiv 146 2 148 

Negativ 14 483 497 

Total 160 485 645 

Sensibilitate (PPA) (Ct ≤37): 91,3% (146/160), (95% Cl: 85,9% ~ 94,7%) 
Specificitate (NPA) = 99,6% (483/485), (95%Cl: 98,5% ~ 99,9%) 
 
PPA - Acord procentual pozitiv (sensibilitate) 
NPA - Acord procentual negativ (specificitate) 

 
Limita de detecție (sensibilitate analitică) 
Studiul a folosit virusul SARS-CoV-2 cultivat, (izolat Hong Kong / VM20001061 / 2020. NR-52282), 
inactivat la căldură și adăugat în salivă. Limita de detecție (LoD) este de 8,6 x 10 * TCID50/mL. 
 
Reactivitate încrucișată (specificitate analitică) 
Reactivitatea încrucișată a fost evaluată prin testarea a 32 de microorganisme comensale și patogene 
care pot fi prezente în cavitatea bucală. 
 
Interferență 
Au fost evaluate 18 substanțe la concentrații diferite cu potențial de interferență și nu s-au identificat 
efecte asupra performanței testului. 
 
Efect ”hook”  la doză mare 
Caseta de testare rapidă antigen COVID-19 a fost testată până la 1,15 x 105 TCID50 / ml de 
SARS-CoV-2 inactivat și nu s-a observat niciun efect ”hook” la doze mari. 
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