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Casetă de testare rapidă a antigenului 
CO

V
ID

-19 din salivă 
Rom

ână 
Destinat utilizării exclusiv pentru diagnostic in vitro. 
[U

TILIZA
RE] 

Caseta de testare rapidă a antigenului COVID-19 este un dispozitiv de testare 
im

unologică cu flux lateral destinat detectării calitative a antigenilor 
nucleocapsidei SARS-CoV-2 din salivă de la indivizi suspectați de COVID-19, de 
către furnizorul de servicii m

edicale. 
Rezultatele sunt pentru identificarea antigenului nucleocapsidei SARS-CoV-2. 
Antigenul este în general detectabil în salivă în tim

pul fazei acute a infecției. 
Rezultatele pozitive indică prezența antigenilor virali, dar interpretarea se va 
efectua în context clinic, luând în considerare istoricul pacientului și alte inform

ații 
diagnostice, pentru o determ

inare cât m
ai exactă a stării infecției. Rezultatele 

pozitive nu exclud infecția bacteriană sau co-infecția cu alte virusuri. Este posibil 
ca agentul detectat să nu fie cauza certă a bolii. 
Rezultatele negative nu exclud infecția cu SARS-CoV-2 și nu ar trebui utilizate ca 
singură bază pentru deciziile de tratam

ent sau de m
anagem

ent al pacientului, 
inclusiv deciziile de control al infecției. Rezultatele negative se vor interpreta în 
contextul expunerii recente a pacientului, istoricul și prezenta sem

nelor și 
sim

ptom
elor clinice specifice COVID-19 și vor fi confirm

ate printr-un test 
m

olecular, dacă este necesar, pentru gestionarea pacientului. 
Caseta de testare rapidă antigen COVID-19 este destinată utilizării de către 
profesioniști din dom

eniul m
edical sau de către operatori instruiți, com

petenți în 
efectuarea testelor cu flux lateral. Produsul poate fi utilizat în orice m

ediu de 
laborator și non-laborator care îndeplinește cerințele specificate în Instrucțiunile 
de utilizare și în reglem

entările locale. 
[R

EZU
M

A
T] 

Noul coronavirus (SARS-CoV-2) aparține genului . COVID-19 este o boală 
infecțioasă respiratorie acută. Infecția este prezentă, în general, la om

. În prezent, 
pacienții infectați cu noul coronavirus sunt principala sursă de infecție; persoanele 
infectate asim

ptom
atice pot fi, de asem

enea, o sursă de infecție. Pe baza 
investigației epidem

iologice, perioada de incubație este de 1 până la 14 zile, în 
principal 3 până la 7 zile. Principalele m

anifestări includ febră, oboseală și tuse 
uscată. Congestia nazală, rinoreea, durerea în gât, m

ialgia și diareea sunt prezente 
în puține cazuri. 
[PR

IN
CIPIU

] 
Caseta de testare rapidă a antigenului COVID-19 este un test im

unologic cu flux 
lateral bazată pe tehnica sandw

ich dublu anticorp. Anticorpul m
onoclonal proteic 

• Nu utilizați acest produs ca bază unică pentru a diagnostica sau exclude infecția 
cu SARS-CoV-2 sau pentru a identifica etapa infecției cu CO

VID-19; 
• Nu utilizați acest produs după data de expirare; 
• Vă rugăm

 să citiți toate inform
ațiile din acest prospect înainte de a efectua testul. 

• Caseta de testare trebuie să răm
ână în punga sigilată până la utilizare; 

• Toate specim
enele trebuie considerate potențial periculoase și m

anipulate în 
același m

od ca un agent infecțios; 
• Caseta de testare utilizată trebuie elim

inată în conform
itate cu reglem

entările 
federale, de stat și locale. 
[CO

M
PO

N
EN

TE] 
M

ateriale furnizate 
• 1 caseta de testare; cu sicativ am

balată individual în folie de plastic 
• 1 reactiv de extracție: fiolă conținând 0,3 m

L de reactiv de extracție 
• 1 colector de salivă 
• 1 tub de extracție 
• 1 vârf picurător 
• 1 prospect 
M

aterialele necesare dar neincluse 
• Cronom

etru 
[D

EPO
ZITA

R
E ȘI STA

B
ILITA

TE] 
• A se păstra am

balat în punga sigilată la tem
peratura (4-30 "C sau 40-86 ° F). Kitul 

este stabil în term
enul de expirare tipărit pe etichetă. 

• Odată deschisă punga, testul trebuie utilizat în decurs nterval de o oră. Expunerea 
prelungită la m

ediu cald și um
ed va provoca deteriorarea produsului. 

• LOTUL și data de  expirare  au  fost  tipărite  pe  etichetă. 
[RECO

LTARE                 ȘI                 PREG
ĂTIRE                 SPECIM

EN
E] 

NU puneți nim
ic în gură, inclusiv alim

ente, băuturi, gum
ă sau produse din tutun cel 

puțin      30       de       m
inute        înainte        de        recoltare. 

Folosiți tubul de recoltare și colectorul de salivă pentru a colecta saliva. Introduceți 
colectorul de salivă în tubul de colectare, apoi plasați colectorul de salivă aproape 
de buze și lăsați saliva să curgă în tubul de colectare. Volum

ul de salivă trebuie să 
fie la nivelul scalei (aproxim

ativ 300µL). Dacă volum
ul de salivă este prea m

are, 
utilizați un picurător pentru a îndepărta excesul de salivă până când ajunge la 
sem

nul de pe scală (aproxim
ativ 300µL). 

         

2. Aruncați colectorul de salivă; Acoperiți tubul de colectare cu vârful picurător. 
Agitați energic tubul de colectare de m

ai m
ulte ori pentru a am

esteca saliva și 
reactivul de extracție, apoi presați tubul cu soluție m

ixtă de zece ori pentru a 
perm

ite am
estecarea com

pletă a salivei. 
      

3. Scoateți caseta de test din punga sigilată. 
4. Întoarceți în jos tubul de colectare ținându-l în poziție verticală, transferați 3 
picături (aproxim

ativ 100µl) încet în spațiul pentru specim
en al casetei de testare, 

apoi porniți cronom
etrul. 

5. Așteptați să apară liniile colorate. Interpretați rezultatele testului peste 15 
m

inute. Nu citiți rezultatele după 20 de m
inute. 

       

[IN
TER

PR
ETA

R
EA

 R
EZU

LTA
TELO

R
] 

Apar două linii. O linie colorată apare în zona- 

nucleocapsidic SARS-CoV-2 conjugat cu m
icroparticule de culoare este utilizat ca 

detector si pulverizat pe tam
ponul de conjugat. In tim

pul testului, antigenul SARS- 
CoV-2 din specim

en interactionează cu anticorpul SARS-CoV-2 conjugat cu 
m

icroparticule de culoare care form
ează un com

plex m
arcat antigen-anticorp. 

Acest com
plex m

igrează pe m
em

brană prin acțiune capilară până la linia de test, 
unde va fi captat de anticorpul m

onoclonal proteic nucleocapsidic SARS-CoV-2 
pre-acoperit. O linie de test colorată (T) ar fi vizibilă în fereastra de rezultat dacă 
antigenii SARS-CoV-2 sunt prezenți în specim

en. Absența liniei T indică un rezultat 
negativ. Linia-m

artor (C) este utilizată pentru controlul procedural și ar trebui să 
apară întotdeauna dacă procedura de testare este efectuată corect. 
[AVERTISM

EN
TE ȘI PRECAU

ȚII] 
• Doar pentru diagnostic in vitro; 
• Pentru profesioniștii din dom

eniul sănătății și persoanele instruite de la unitățile 
de îngrijire; 

   

Transportul          și          depozitarea          specim
enelor 

Specim
enele proaspăt recoltate ar trebui procesate cât m

ai curând posibil, dar nu 
m

ai  târziu  de  o  oră  după  recoltarea  specim
enului  

[PRO
CED

U
RA

 D
E TESTA

RE] 
Notă: Lăsați casetele de testare, reactivii și specim

enele să se echilibreze la 
tem

peratura cam
erei (15-30ºC sau 59-86ºF) înainte de testare. 

1. Așezați tubul de colectare cu colectorul conținând saliva în stația de lucru. 
Deșurubați capacul unui reactiv de extracție. Adăugați tot reactivul de extracție în 
tubul de colectare. 

P
o

zitiv 
  

N
egativ 

    
N

ul 

m
artor (C) și o altă linie colorată apare la zona de 

test (T), indiferent de intensitatea liniei de testare. 
 

O linie colorată apare în zona-m
artor (C) și nu 

apare nicio linie în zona de test (T). 
 

Linia de control nu apare. Volum
ul specim

enului 
insuficient sau tehnicile incorecte din punct de 
vedere procedural constituie m

otivele cele m
ai 

probabile ale rezultelor nule. Revizuiți procedura și 
repetați testul utilizând o nouă casetă de testare. 
Dacă problem

a persistă, întrerupeți utilizarea 
lotului im

ediat și contactați distribuitorul local. 
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[CO
N

TR
O

L D
E CA

LITA
TE] 

Un test procedural este inclus în test. O linie colorată care apare în zona-m
artor (C) 

este considerată un control procedural intern. Confirm
ă un volum

 suficient de 
specim

en, o absorbție adecvată a m
em

branei și o tehnică procedurală corectă.  
Standardele de control nu sunt furnizate îm

preună cu acest kit. Cu toate acestea, 
se recom

andă testarea m
artorilor pozitivi și negativi ca bune practici de laborator 

pentru a confirm
a procedura de testare și pentru a verifica acuratețea și 

corectitudinea testului. 
[LIM

ITĂ
R

I] 
• Produsul este lim

itat pentru a oferi o detectare calitativă. Intensitatea liniei de test
nu se corelează neapărat cu concentrația antigenului specim

enelor.
•

Rezultatele negative nu exclud infecția cu SARS-CoV-2 este recom
andat ca 

testul să nu fie utilizat ca bază unică pentru tratam
entul sau deciziile de tratam

en t
al pacienților.
•

Medicul va interpreta rezultatele în corelație cu istoricul pacientului, concluziile 
clinice și alte proceduri de diagnostic.
•

Un rezultat negativ poate apărea dacă cantitatea de antigeni SARS-CoV-2
prezenți în specim

en este sub pragul de detecție al testului sau virusul a suferit
m

utații m
inore de am

inoacizi în regiunea epitopului țintă recunoscută de anticorpii
m

onoclonali utilizați pentru test.
[CA

R
A

CTER
ISTICI D

E PER
FO

R
M

A
N

ȚĂ
] 

Perform
anța clinică 

Perform
anța clinică a casetei de testare rapidă a antigenului COVID-19 a fost 

stabilită prin studii prospective cu specim
ene colectate de la 645 pacienți 

sim
ptom

atici (în term
en de 7 zile de la debut) și pacienți asim

ptom
atici suspectați 

de COVID-19. 
Rezum

atul datelor testului rapid al antigenului COVID-19 este după cum
 urm

ează: 
Pragul ciclului RT-PCR (Ct) este valoarea sem

nalului relevant. O valoare m
ică Ct 

indică o încărcătură virală m
ai m

are. Sensibilitatea a fost calculată pentru diferite 
valori Ct (valoare Ct ≤30 și valoare Ct ≤37). 

Nu s-a observat nici o reactivitate încrucișată cu urm
ătorii virusuri atunci când a 

fost testat la concentrația de 1,0x106 PFU
 / m

L: G
ripa A (H

1N1), G
ripa A 

(H1N1pdm
09), Gripa A / H3N2), Gripa B (Yam

agata), Gripa B (Victoria), Adenovirus 
(tip 1, 2, 3, 5, 7, 55), m

etapneum
ovirus um

an, virus paragripal (tip 1,2. 3.4), virus 
respirator sincițial, enterovirus, rinovirus, coronavirus um

an 229E, coronavirus 
um

an O
C43, coronavirus um

an NL63, coronavirus um
an H

KU
1. 

Nu s-a observat nici o reactivitate încrucișată la urm
ătoarele bacterii atunci când 

s-a testat la concentrația de 1,0x107 CFU / m
L: M

ycoplasm
a pneum

oniae,
Chlam

ydia pneum
oniae, Legionella pneum

ophila, Haem
ophilus influenzae,

Streptococcus pyogenes (grupa A), Streptococcus pneum
oniae, Candida albicans,

Staphylococcus aureus.
Interferență 

Urm
ătoarele substanțe potențiale de interferență au fost evaluate cu caseta de 

testare rapidă antigen COVID-19 la concentrațiile enum
erate m

ai jos și s-a 
constatat că nu afectează perform

anța testului. 

Efect         "hook"         în         doză  
 m

are 
Caseta de testare rapidă antigen COVID-19 a fost testată până la 1,0x105 TCID50 / 
m

L de SARS-CoV-2 inactivat și nu s-a observat niciun efect "hook" la doze m
ari. 

PPA - Acord procentual pozitiv (sensibilitate) 
NPA - Acord procentual negativ (specificitate)  

Lim
ita 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. Lim

ita de detecție (LoD) 
este de 8,6 x 10 * TCID50/m

L. 
Reactivitate  încrucișată   (specificitate   analitică) 

Reactivitatea încrucișată a fost evaluată prin testarea a 32 de m
icroorganism

e 
com

ensale și patogene care pot fi prezente în cavitatea bucală. 
Nu s-a observat nicio reactivitate încrucișată cu proteina M

ERS-CoV NP 
recom

binantă când a fost testată la concentrația de 50 µg / m
l.  
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