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Test Rapid AMP SARS-CoV-2 Ag Sputã 
 
 

TEST CALITATIV 

Pentru uz caznic şi autotestare conform permisiunii temporare 

 

 

  

  

Probã: Sputã RT3950 1 Casetã 

Citire: Vizualã RT3951 10 x 1 Casetã 

Temperaturã: Temperatura camerei   

Pãstrare: 2°C - 30°C, bine protejat de umiditate, luminã 

şi cãldurã 

  

  

 
DOMENIU DE UTILIZARE 

Test rapid imunocromatografic pentru detecţia calitativã a antigenului 

proteic nucleocapsidic de Coronavirus 2 al Sindromului Respirator 

Acut Sever (SARS-CoV-2) în probe de sputã umanã, în sprijinul 

diagnosticãrii rapide a infecţiilor cu noul Coronavirus (Covid-19). 
 

PRINCIPIU 

Testul se realizeazã prin aplicarea probei din extract în locaşul 

pentru probã (S) al casetei şi observarea formãrii liniilor colorate.  

Antigenii proteici nucleocapsidici de SARS-CoV-2 sunt detectaţi prin 

utilizarea de anticorpi monoclonali cu sensibilitate ridicatã. 

Proba migreazã prin efect de capilaritate de-a lungul membranei. 

Dacã sunt prezenţi în probã, antigenii de SARS-CoV-2 

interacţioneazã cu anticorpii monoclonali conjugaţi cu particule de 

aur coloidal şi sunt capturaţi de anticorpii monoclonali secundari 

imobilizaţi în zona de test (T). O linie coloratã se va forma în zona de 

test (T). Prezenţa acestei linii colorate indicã un rezultat pozitiv, în 

timp ce absenţa ei indicã un rezultat negativ.  

Ca şi procedurã de control, o linie coloratã trebuie sã aparã în zona 

de control (C), confirmând faptul cã o cantitate suficientã de probã a 

fost absorbitã. 
 

COMPOZIŢIE 

Casetã împachetatã individual, desicant, pâlnie de colectare, tub de 

extracţie, picurãtor, pipetã de unicã folosinţã, soluţie tampon 

predozatã, pungã deşeu biologic. 
 

MATERIALE SUPLIMENTARE NECESARE (nu sunt incluse în kit) 

Cronometru sau temporizator. 
 

PRECAUŢII 

- Pentru uz extern. A nu se înghiţi.  

- Spãlaţi şi uscaţi temeinic mâinile înainte de a realiza testul. 

- Probele sunt potenţial infecţioase, prin urmare trebuie manevrate cu 

precauţie. 

- Evitaţi contaminarea încrucişatã a probelor folosind un nou set de 

colectare pentru fiecare probã obţinutã. 

- Testul şi accesoriile sunt destinate unei singure utilizãri.  

- A nu se utiliza caseta dupã data de expirare. 

- A nu se utiliza caseta în cazul în care folia este perforatã sau nu 

este sigilatã corespunzãtor. 

- A nu se lãsa la îndemâna copiilor. 

- Umiditatea şi temperatura pot afecta rezultatele.  

- A nu se realiza testarea în încãperi cu flux puternic de aer, ventilator 

electric, aparat de aer condiţionat cu putere mare. 

- Soluţia tampon pentru extracţie conţine 0.09% azidã de sodiu ca şi 

conservant. A se spãla cu apã din abundenţã în cazul contactului cu 

pielea sau ochii. Nu aruncaţi soluţia în chiuvetã sau vasul de 

toaletã.  
 

PĂSTRARE ŞI STABILITATE 

Atunci când este pãstratã în folia sigilatã la 2 – 30°C şi protejatã de 

lumina directã a soarelui, umiditate şi cãldurã, caseta este stabilã 

pânã la data de expirare indicatã. 

A NU SE CONGELA. 

A se proteja componentele kitului de contaminare. 
 

 

 

 

PROCEDURA 

Important: Nu introduceţi nimic în cavitatea bucalã cu cel puţin 10 

minute înainte de colectarea probei – nu mâncare, lichide, dulciuri, 

gumã de mestecat, medicamente sau tutun. 

1. Spãlaţi şi uscaţi temeinic mâinile. 

2. Despachetaţi accesoriile testului şi aşezaţi-le pe o suprafaţã curatã. 

Deschideţi soluţia tampon şi puneţi-o la îndemânã. 

ATENŢIE: Ţineţi recipientul cu soluţie tampon departe de corp şi 

rupeţi cu grijã vârful. 

3. Puneţi pâlnia pe tubul de extracţie. 

4. Tuşiţi puternic de pânã la 5 ori pentru a elibera secreţiile din gât. 

5. Strângeţi uşor tubul de extracţie şi scuipaţi în pâlnie. 

6. Eliberaţi presiunea din tubul de extracţie (opriţi apãsarea tubului de 

extracţie) – secreţia este aspiratã în tub. 

7. Volumul de sputã colectat trebuie sã fie de aprox. 0.5 mL. Acesta 

este cazul în care volumul de lichid ajunge la marcajul inferior al 

tubului de extracţie. Nu luaţi în calcul spuma.  

În cazul în care volumul este prea mic, repetaţi paşii de la 4 la 6. În 

cazul în care volumul este prea mare, aspiraţi excesul folosind 

pipeta.  

Notã:  Volumul corect de probã este esenţial pentru 

acurateţea rezultatului acestui test. 

8. Goliţi complet soluţia tampon în tubul de extracţie şi puneţi 

picurãtorul pe tub. 

9. Agitaţi uşor tubul de extracţie şi amestecaţi conţinutul presând 

partea inferioarã a tubului timp de 10 secunde. 

10. Scoateţi caseta din folie şi aşezaţi-o pe o suprafaţã platã şi curatã. 

Adãugaţi 2 picãturi de soluţie probã în locaşul pentru probã (S) al 

casetei. 

11. Porniţi cronometrul sau temporizatorul şi citiţi rezultatul dupã 15 

minute.  

IMPORTANT: Nu citiţi rezultatul dupã 20 de minute. 

12. Împachetaţi caseta de test şi accesoriile în punga pentru deşeuri. 

Închideţi şi aruncaţi punga în gunoiul menajer. 
 

INTERPRETAREA REZULTATELOR ŞI MĂSURI 

 
 

 

 

Linie Control C  

 

Linie Test T 

 

 

 Pozitiv Negativ Invalid 
 

POZITIV (+) 

Douã linii colorate apar pe membranã. O linie apare în zona de 

Control (C) şi o altã linie apare în zona de test (T). Rezultatul este 

SARS-CoV-2 pozitiv. 
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Notã: Intensitatea culorii pentru linia apãrutã în zona de test (T) 

poate varia în funcţie de concentraţia de antigen SARS-CoV-2 din 

probã. Prin urmare, orice urmã de culoare din zona de test (T) 

trebuie consideratã ca fiind un rezultat pozitiv.  

Mãsuri: 

Infecţia COVID-19 este suspectatã. Contactaţi imediat medicul de 

familie sau departamentul local de sãnãtate. Urmaţi instrucţiunile 

locale pentru autoizolare şi efectuaţi un test PCR pentru a confirma 

rezultatul. 

NEGATIV (-) 

Doar o linie coloratã apare în zona de control (C). Nicio linie coloratã 

nu apare în zona de test (T). 

Mãsuri: 

Un rezultat negativ, în general, nu exclude prezenţa virusului SARS-

CoV-2 şi, în plus, este întotdeauna doar un rezultat momentan. Prin 

urmare, chiar şi în cazul unui rezultat negativ, continuaţi sã 

respectaţi toate regulile legate de contacţi şi mãsurile de protecţie. 

În caz de suspiciune, repetaţi testul dupã 1 – 2 zile. 

INVALID 

Dacã o linie coloratã este vizibilã doar în zona de test (T) sau nicio 

linie nu este vizibilã, testul este invalid şi trebuie repetat cu o nouã 

casetã. 

Notã: Un volum de probã insuficient, o procedurã incorectã sau un 

test expirat sunt cele mai comune motive pentru obţinerea unor 

rezultate invalide. 

Mãsuri: 

Repetaţi testul. Dacã rezultatul testului repetat rãmâne invalid, 

contactaţi medicul sau centrul de testare COVID-19. 
 

CONTROLUL CALITĂŢII  

Apariţia unei linii colorate în zona de Control (C) este o procedurã de 

control intern care confirmã un volum suficient de probã şi o procedurã 

corectã. Controalele externe nu sunt incluse în kit.  
 

ELIMINARE 

Împachetaţi caseta de test şi accesoriile în punga pentru deşeuri. 

Închideţi şi aruncaţi punga în gunoiul menajer. 
 

LIMITĂRI  

Acest test trebuie folosit doar pentru detecţia calitativã a antigenului 

proteic nucleocapsidic de SARS-CoV-2 din proba de sputã umanã. 

Cu ajutorul acestui test nu pot fi determinate rezultate cantitative sau 

creşterea concentraţiei de antigen. 

Testul poate detecta atât forme viabile cât şi forme neviabile de SARS-

CoV-2. Performanţa testului depinde de încãrcãtura de antigen şi poate 

sã nu fie corelatã cu rezultatele culturii virale efectuate din aceeaşi 

probã.  

Pentru obţinerea de rezultate optime este necesarã stricta respectare a 

procedurii. Abaterile pot conduce la rezultate aberante. 

Dacã rezultatul testului este negativ dar simptomele clinice persistã este 

recomandatã testarea suplimentarã folosind alte metode clinice. Un 

rezultat negativ nu exclude prezenţa antigenilor de SARS-CoV-2 în 

probã, deoarece concentraţia de antigen poate fi sub limita de detecţie a 

testului sau proba a fost prelevatã sau transportatã necorespunzãtor.  

Un rezultat pozitiv nu exclude co-infecţia cu alţi agenti patogeni.  

Un rezultat pozitiv nu face distincţie între SARS-CoV şi SARS-CoV-2.  
 

PERFORMANŢE  

Limita de detecţie(LOD): 

Concentraţia minimã detectabilã de antigen SARS-CoV-2 este        

1.15 x 102 TCID50/mL. 

Sensibilitate şi specificitate: 

Testul Rapid AMP SARS-CoV-2 Ag Sputã a fost evaluat cu probe 

de la pacienţi clinici folosind un test molecular comercial (RT PCR) 

ca metodã de referinţã. Sensibilitatea, Specificitatea şi Acurateţea 

pentru probe nazofaringiene au fost urmãtoarele:  

  Test Rapid AMP  
SARS-CoV-2 Ag Sputã 

  + - Total 

RT-PCR 
+ 130 11 141 

- 0 189 189 

  130 200 330 

 Sensibilitate Test: 92.2% (95% CI: 86.1% - 96.6%) 

 Specificitate Test: 100.0% (95% CI: 98.5% - 100%) 

 Acurateţe relativã: 96.7% (95% CI: 94.7% - 98.2%) 

Interferenţe 

Urmãtoarele substanţe nu au prezentat interferenţe: Sânge uman 

(EDTA), medicamente anti-virale, antibiotic, spray-uri sau picãturi 

nazale, corticosteroizi nazali. 

Precizie 

Intra-test: 

Probe negative, slab pozitive (LOD) şi puternic pozitive (4 x LOD) au 

fost testate fiecare în 10 copii. Rezultatele au fost detectate corect 

pentru > 99% din probe. 

Inter-test: 

Probe negative, slab pozitive (LOD) şi puternic pozitive (4 x LOD) au 

fost testate fiecare în 10 copii cu Test Rapid AMP SARS-CoV-2 Ag 

din 3 loturi diferite. Rezultatele au fost detectate corect pentru > 

99% din probe. 

Reactivitate încrucişatã 

Testul Rapid AMP SARS-CoV-2 Ag Sputã a fost testat cu probe 

care conţineau urmãtorii agenţi patogeni cu concentraţiile indicate 

mai jos. Rezultatele nu au arãtat nicio reactivitate încrucişatã. 

RSV – Type A 5.5 x 107PFU/mL Human Coronavirus 229E 1 x 105PFU/mL 

RSV – Type B 2.8 x 105TCID50/mL Human Coronavirus OC43 1 x 105PFU/mL 

Novel Influenza A H1N1 1 x 106PFU/mL Human Coronavirus NL63 1 x 106PFU/mL 

Seasonal Influenza A H1N1 1 x 105PFU/mL Human Coronavirus HKU1 1 x 106PFU/mL 

Influenza A H3N2 1 x 106PFU/mL Parainfluenza virus 1 7.3 x 106PFU/mL 

Influenza A H5N1 1 x 106PFU/mL Parainfluenza virus 2 1 x 106PFU/mL 

Influenza B Yamagata 1 x 105PFU/mL Parainfluenza virus 3 5.8 x 106PFU/mL 

Influenza B Victoria 1 x 105PFU/mL Parainfluenza virus 4 2.6 x 106PFU/mL 

Rhinovirus 1 x 106PFU/mL Haemophilus influenza 5.2 x 106CFU/mL 

Adenovirus 3 5 x 107.5 TCID50/mL Streptococcus pyogenes 3.6 x 106CFU/mL 

Adenovirus 7 2.8 x 106 TCID50/mL Streptococcus pneum. 4.2 x 106CFU/mL 

EV-A71 1 x 105PFU/mL Candida albicans 1 x 107CFU/mL 

Mycobacterium tuberculosis 1 x 103bact/mL Bordetella pertussis 1 x 104bact/mL 

Mycoplasma pneumoniae 1.2 x 106CFU/mL Chlamydia pneumoniae 2.3 x 106IFU/mL 

Mumps 1 x 105PFU/mL Legionella pneumophila 1 x 104bact/mL 
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EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR UTILIZATE PE ETICHETÃ ŞI 

AMBALAJ  
 

 Temperatura limitã/ Pãstraţi la  Folosiţi pânã la (ultima zi a lunii) 

 Cod  Producãtor 

 Doar pentru utilizare in vitro  Consultaţi instrucţiunile de utilizare 

 
 Conţinutul kitului  Nu reutilizaţi 

 Numãr lot   
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