Test rapid Antigen COVID-19

Test rapid imunocromatografic pentru
detectarea calitativă a antigenilor SARS-CoV-2 prezenți în nazofaringele
uman.
Pentru diagnostic profesional "in vitro"
Cod produs 1-364-K020
20 buc casete
Utilizare prevazuta

Testul rapid covid-19 antigen este un test imunologic cromatografic rapid pentru
detectarea calitativă a antigenilor SARS-CoV-2 în probele de tampon
nazofaringian, de la persoane cu suspiciune de infecție SARS-CoV2 suspectată,
coroborat cu prezentarea clinică și rezultatele altor teste de laborator. Rezultatele
sunt pentru detectarea antigenilor SARS-CoV-2. Un antigen este, în general,
detectabil în specimenele respiratorii superioare în timpul fazei acute a infecției.
Rezultatele pozitive indică prezența antigenilor virali, dar este necesară corelarea
clinică cu istoricul pacientului și alte informații de diagnostic pentru a determina
starea infecției. Rezultatele pozitive nu exclud infecția bacteriană sau co-infecția
cu alți viruși. Agentul detectat nu poate fi cauza certă a bolii. Rezultatele negative
nu exclud infecția cu SARS-CoV-2 și nu trebuie utilizat ca bază unică pentru
tratamentul sau deciziile de gestionare a pacientului. Rezultatele negative trebuie
tratate ca prezumtive și confirmate cu un test molecular, dacă este necesar pentru
administrarea pacientului. Rezultatele negative trebuie luate în considerare în
contextul expunerilor recente ale pacientului, al istoricului și al prezenței semnelor
și simptomelor clinice în concordanță cu COVID-19.
Testul rapid al antigenului COVID-19 este destinat utilizării de către personal de
laborator clinic instruit.

REZUMAT

PRINCIPIU
Testul rapid al antigenului COVID-19 (tampon nazofaringian) este un
imunotest calitativ pe bază de membrană pentru detectarea antigenilor SARSCoV-2 în proba de tampon nazofaringian uman. Anticorpii SARS-CoV-2 sunt
acoperiți în regiunea liniei de testare. În timpul testării, specimenul
reacționează cu particulele acoperite cu anticorpi SARS-CoV-2 în cadrul
testului. Amestecul migrează apoi în sus pe membrană prin acțiune capilară și
reacționează cu anticorpii SARS-CoV-2 în regiunea liniei de testare. În cazul
în care specimenul conține antigeni SARS-CoV-2, în consecință va apărea o
linie colorată în regiunea liniei de testare. În cazul în care specimenul nu
conține antigeni pentru SARS-CoV-2, în regiunea liniei de testare nu va
apărea nicio linie colorată, indicând un rezultat negativ. Pentru a servi drept
control procedural, o linie colorată va apărea întotdeauna în regiunea liniei de
control, indicând faptul că volumul corespunzător al specimenului a fost
adăugat și că a avut loc absorbtia in membrană.

COLECTAREA PROBEI SI PREPARAREA
1. Introduceți un tampon steril în nara pacientului, ajungând la suprafața
nazofaringelui posterior.
2. Tamponati pe suprafața nazofaringelui posterior.
3.Se retrage tamponul steril din cavitatea nazală.

PREPARAREA PROBELOR

Numai tamponul de extracție și tuburile prevăzute în kit trebuie utilizate pentru
prepararea probelor de tampon.
1. Așezați tubul de extracție în stația de lucru. Adauga aproximativ 350μl solutie
tampon in tubul de extractie.Vedeti ilustratia(1)
2. Se pune specimenul de tampon în tubul de extracție. Rotiți tamponul timp de
aproximativ 10 secunde în timp ce apăsați capul pe interiorul tubului pentru a
elibera antigenul în tampon. Vezi ilustrația (2)

REAGENTI

Testul conține anticorpi anti-SARS-CoV-2 ca reactiv de captare și anticorpi
anti-SARS-CoV-2 ca reactiv de detectare.

PRECAUTII
1. Acest insert trebuie citit complet înainte de efectuarea testului.
Nerespectarea instrucțiunilor din insert poate duce la rezultate inexacte ale testelor.
2. Numai pentru diagnostic in vitro. A nu se utiliza după data expirării.
3. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în zona în care efectuati testele.
4. Nu utilizați daca punga in care este testul este deteriorată.
5. Manipulați toate specimenele tinand cont ca ar putea fi infectioase.
Tineti cont de pericolele microbiologice pe tot parcursul colectării, manipulării,
depozitării și eliminării probelor pacienților și a conținutului kitului utilizat.
6. Purtați îmbrăcăminte de protecție,cum ar fi haine de laborator, mănuși de unică
folosinta , ochelari de protectie, atunci când sunt analizate specimenele.
7. Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.
8. Vă rugăm să vă asigurați că pentru testare se utilizează o cantitate adecvată de
eșantioane.Dimensiunea prea mare sau prea mică a eșantionului poate
duce la devierea rezultatelor.
9. Mediile de transport viral (VTM) pot afecta rezultatul testului; specimene extrase
pentru testele PCR nu pot fi utilizate pentru test.

Se păstrează ambalate în punga sigilată la temperatura camerei sau la frigider
(2- 30°C). Testul este stabil până la data de expirare imprimată pe punga
sigilată. Testul trebuie să rămână în punga sigilată până la utilizare. NU
ÎNGHEȚAȚI. A nu se utiliza după data expirării.

DEPOZITAREA SI TRANSPORTUL PROBEI
Eșantioanele trebuie testate cât mai curând posibil după colectare.
Dacă tampoanele nu sunt prelucrate imediat, se recomandă ca proba de tampon să
fie plasată într-un tub de plastic uscat, steril și bine sigilat pentru depozitare. Proba
de tampon în stare uscată și sterilă este stabilă timp de până la 8 ore la temperatura
camerei și 24 de ore la 2-8°C.
În cazul în care este necesară transportul probelor cu medii de transport viral
(VTM), VTM nu trebuie să conțină guanidina (de exemplu, clorhidrat de guanidină și
izotiocianat de guanidină) și se recomandă diluarea minimă a probei, deoarece
diluarea in exces poate duce la scăderea sensibilității la testare. Ori de câte ori este
posibil, 1 mililitru sau mai puțin este cel mai bine pentru a evita diluarea excesivă a
probei pacientului. Tampoanele nazofaringiene în VTM sunt stabile timp de până la
8 ore la temperatura camerei și 24 de ore la 2-8°C.

Noul coronavirus aparține genului β. COVID-19 este o boală infecțioasă
respiratorie acută. Oamenii sunt, în general, sensibili la acest virus. În prezent,
pacienții infectați cu coronavirusul nou sunt principala sursă de infecție;
persoanele infectate asimptomatice pot fi, de asemenea, o sursă infecțioasă.
Principalele manifestări includ febră, oboseală și tuse uscată. Congestia nazală,
curgerea nasului, durerea în gât, mialgia și diarea se regăsesc deasemenea în
câteva cazuri.

10.Testul utilizat trebuie aruncat în conformitate cu reglementările locale.
11. Umiditatea și temperatura pot afecta negativ rezultatele.

DEPOZITARE SI STABILITATE

3. Scoateți tamponul în timp ce strângeți capul tamponului de interiorul tubului
de extracție pe măsură ce il scoateti pentru a expulza cât mai mult lichid
posibil din tampon. Aruncați tamponul în conformitate cu protocolul de
eliminare a deșeurilor cu risc biologic. A se vedea ilustrația (3).
4. Montați capacul picurator deasupra tubului de extracție.

Pregătirea specimenul pentru VTM
Atunci când se utilizează medii de transport viral (VTM), este important să se
asigure că VTM-ul care conține proba s-a echilibrat la temperatura camerei (15-30°
C).Cu ajutorul unei pipete, se transferă 350ul solutie proba de la VTM la Tuburile
de Extracție a Probelor cu Tampon de Extracție; amestecati bine si agitati.
* NOTA: Depozitarea specimenului după extracție este stabilă timp de 2 ore la
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Antigen din probele nazofaringiene umane ca ajutor în diagnosticarea pacienților
cu infecție suspectată cu SARS-CoV-2 în combinație cu prezentarea clinică și
rezultatele altor teste de laborator. Nici valoarea cantitativă, nici rata de creștere a
concentrației antigenilor SARS-CoV-2 nu pot fi determinațe prin acest test calitativ.
4. Testul rapid al antigenului COVID-19 (tampon nazofaringian) va indica

temperatura camerei sau 24 ore la 2-8°C.

MATERIALE OFERITE







prezența antigenilor SARS-CoV-2 în eșantion și nu trebuie utilizată ca unic
criteriu pentru diagnosticarea infecțiilor sars-cov-2.

Casete pt testare
Tampoane sterile
Prospect/insert
Solutie tampon extractie
Tuburi si varfuri extractie
Statie de lucru

5. Rezultatele obținute cu testul trebuie luate în considerare impreuna cu
rezultatele altor teste și evaluări de laborator.
6. Daca rezultatul testului este negativ sau nereactiv, iar simptomele clinice
persistăse recomandă re-testarea pacientului câteva zile mai târziu și testarea
din nou sau testarea cu un dispozitiv de diagnosticare moleculară pentru a
exclude infecția la aceste persoane.
7. Testul va afișa rezultate negative în următoarele condiții:concentratia noilor
antigeni ai coronavirusului din probă este mai mică decât limita minimă de
detecție a testului.
8. Rezultatele negative nu exclud infecția cu SARS-CoV-2, în special la cei
care au fost în contact cu virusul. O noua testare cu un diagnostic molecular ar
trebui să fie luate în considerare pentru a exclude infecția la aceste persoane.
9. Excesul de sânge sau mucină de pe proba de tampon poate interfera cu
performanta testului și poate da un rezultat fals pozitiv.
10. Precizia testului depinde de calitatea probei de tampon.Rezultate fals negative
pot aparea din colectarea sau depozitarea necorespunzătoare a probelor.

MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE


Cronometru

PROCEDURA DE TESTARE

Se lasă testul, probal extrasa și/sau martorii să se echilibreze la
temperatura camerei (15-30°C) înainte de testare.
1 Scoateți caseta de testare din punga de folie sigilată și folosiți-o in intervalul
unei ore.Cele mai bune rezultate vor fi obținute dacă testul se efectuează imediat
după deschiderea pungii de folie.
2. Răsturnați tubul de extracție al specimenului și adăugați 3 picături de specimen
extras(approx.100μl) in placa de specimen (S) si porniti cronometrul.
3. Așteptați să apară liniile colorate. Citește rezultatul la 15 minute. Nu interpretati
rezultatul dupa 20 minute.
11. Rezultatele pozitive ale COVID-19 pot fi cauzate de infecția cu tulpinile de
coronavirus SARS-CoV-2 sau alti factori de interferenta .

CARACTERISTICI DE PERFORMANTA
Sensibilitate, Specificitate si Acuratete
Testul rapid al antigenului COVID-19 (tampon nazofaringian) a fost evaluat cu
specimene obținute de la pacienți. RT-PCR este utilizat ca metodă de referință
pentru testul rapid al antigenului COVID-19 (tampon nazofaringian).
Specimenele au fost considerate pozitive dacă RT-PCR a indicat un rezultat
pozitiv. Specimenele au fost considerate negative dacă RT-PCR a indicat un
rezultat negativ.
Specimen de tampon nazofaringian

INTERPRETAREA REZULTATELOR

Metoda

POZITIV:* Apar două linii colorate distincte. O linie colorată ar trebui să fie în
regiunea de control (C) și o altă linie colorată ar trebui să fie în regiunea de testare
(T). Rezultatul pozitiv în regiunea testului indică detectarea antigenilor SARSCOV-2 în probă.
* NOTA: Intensitatea culorii în regiunea liniei de testare (T) va varia în funcție de
cantitatea de antigen SARS-COV-2 prezentă în probă. Deci, orice nuanta de
culoare în regiunea de testare (T) ar trebui să fie considerata pozitiva.
NEGATIV: O linie colorată apare în regiunea de control (C). În regiunea liniei de
testare (T) nu apare nicio linie colorată .
INVALID: Linia de control nu apare. Volumul insuficient al specimenelor sau
tehnicile procedurale incorecte sunt cele mai probabile motive ale defectării liniei
de control. Revizuiți procedura și repetați testul cu un nou test. În cazul în care
problema persista întrerupeți utilizarea kit-ul de testare imediat și contactați-vă
distribuitorul local. CONTROL CALITATE
CONTROL INTERN DE CALITATE
Controalele procedurale interne sunt incluse în test.O linie colorată care apare în
regiunea de control (C) este un control procedural pozitiv intern. Acesta confirmă
volumul suficient al specimenului și tehnica procedurală corectă. Un istoric clar
este un control procedural negativ intern. În cazul în care testul funcționează
corect, fundalul din zona rezultatului trebuie să fie de culoare albă până la roz
deschis și să nu interfereze cu capacitatea de a citi rezultatul testului.
CONTROL EXTERN DE CALITATE
Controalele pozitive/negative nu sunt incluse în acest kit. Cu toate acestea, în
conformitate cu bunele practici de laborator (BPL), aceste controale sunt
recomandate.

LIMITATARI

1. Procedura de testare și interpretarea rezultatului testului trebuie urmate
îndeaproape atunci când se testează prezența antigenilor SARS-CoV-2 în
specimenele nazofaringiene umane de la persoanele suspectate. Pentru un
test optim de performanță, colectarea corectă a probelor este critică.
Nerespectarea procedurii poate da rezultate inexacte.
2. Performanța testului rapid de antigen COVID-19 (tamponul Nazofaringeal)
a fost evaluată numai utilizând procedurile prevăzute în acest insert de produs.
Modificările aduse acestor proceduri pot modifica performanța testului. Mediile
de transport viral (VTM) pot afecta rezultatul testului; eșantioanele extrase
pentru testele PCR nu pot fi utilizate pentru testare.
3. Testul rapid al antigenului COVID-19 (tampon nazofaringian) este destinat
diagnosticului "in vitro".Acest test trebuie utilizat pentru detectarea SARS-CoV-2

Rezultat
Pozitiv
Negativ
Total Rezultat
Sensibilitate relativa
Specificitate Relativa
Acuratete

COVID-19
Antigen
Rapid Test

RT-PCR
Total
Resultate
Positiv
Negativ
47
1
48
5
199
204
52
200
252
90.4% (95%Cl*: 79.0%~96.8%)
99.5% (95%Cl*: 97,2%~>99,9%)
97.6% (95%Cl*: 94.9%~99.1%)

*Interval de incredere
Testarea specificității cu diferite tulpini virale
Testul rapid al antigenului COVID-19 a fost testat cu următoarele tulpini virale.
La aceste concentrații nu s-a observat nici o linie vizibilă la aceste concentrații:
Description
Test Level
Adenovirus type 3
3.16 x 104 TCID50/ml
Adenovirus type 7
1.58 x 105 TCID50/ml
Human coronavirus OC43
2.45 x 106 LD50/ml
Influenza A H1N1
3.16 x 105 TCID50/ml
Influenza A H3N2
1 x 105 TCID50/ml
Influenza B
3.16 x 106 TCID50/ml
Human Rhinovirus 2
2.81 x 104 TCID50/ml
Human Rhinovirus 14
1.58 x 106 TCID50/ml
Human Rhinovirus 16
8.89 x 106 TCID50/ml
Measles
1.58 x 104 TCID50/ml
Mumps
1.58 x 104 TCID50/ml
Parainfluenza virus 2
1.58 x 107 TCID50/ml
Parainfluenza virus 3
1.58 x 108 TCID50/ml
Respiratory syncytial virus
8.89 x 104 TCID50/ml
TCID50 = Doza Cultura Tisulară infecțioasă este diluarea virusului care, în
condițiile testului, poate infecta 50% din vasele de cultură inoculate.
LD50 = Doza letală este diluarea virusului care, în condițiile testului, poate
ucide 50% din șoarecii inoculati care alăptează .
Precizie
Intra-Test&Inter-Test
Precizia în timpul rulării și între rulări a fost determinată prin utilizarea a trei
eșantioane de control standard COVID-19.Trei loturi diferite de Antigen rapid
test (Nazofaringian Tampon) COVID-19
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au fost testate negativ folosind SARS-COV-2 Antigen slab și SARS-COV-2
Antigen puternic. Zece replici ale fiecărui nivel au fost testate în fiecare zi timp
de 3 zile consecutive. Specimenele au fost identificate corect >99% din timp.
Crosreactivitate
Următoarele organisme au fost testate la 1,0x108 org/ml și toate s-au dovedit
a fi negative atunci când au fost testate cu testul rapid al antigenului
COVID-19:

Arcanobacterium
Candida albicans
Corynebacterium
Escherichia coli
Moraxella catarrhalis
Neisseria lactamica
Nesseria subllava

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus subspaureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pygenes
Streptococcus salivarius
Streptococcus sp group F
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