
Greitasis naujojo koronaviruso (SARS-Cov-2) 
antigeno tyrimas (seilių)

 Informacinis pakuotės lapelis
GREITASIS NAUJASIS TESTAS, SKIRTAS KOKYBIŠKAM NAUJŲ KORONAVIRUSO ANTIGENŲ 
APTIKIMUI ŽMOGAUS SEILĖSE.
Skirta tik profesionaliai in vitro diagnostikai.

PASKIRTIS
Naujojo koronaviruso (SARS-Cov-2) greitasis antigeno testas (seilės) yra in vitro diagnostinis 
tyrimas, skirtas kokybiškai nustatyti naujus koronaviruso antigenus žmogaus seilėse, naudojant 
greitą imunochromatografijos metodą. Identifikacija grindžiama monokloniniais antikūnais, 
būdingais naujam koronoviruso antigenui. Tai suteikia informacijos gydytojams, kad jie galėtų 
paskirti tinkamą gydymą. 

SANTRAUKA 

Nauji koronavirusai priklauso β genams. COVID-19 yra ūmi kvėpavimo takų infekcinė liga. Žmonės 
paprastai yra šiai ligai yra jautrūs. Šiuo metu pagrindinis infekcijos šaltinis yra pacientai, užsikrėtę 
naujuoju koronavirusu; asimptominiai užsikrėtę žmonės taip pat gali būti infekcijos šaltinis. Remiantis 
dabartiniu epidemiologiniu tyrimu, inkubacinis laikotarpis yra 1–14 dienų, dažniausiai 3–7 dienos. 
Pagrindiniai simptomai yra karščiavimas, nuovargis ir sausas kosulys. Kai kuriais atvejais yra nosies 
užgulimas, sloga, gerklės skausmas, mialgija ir viduriavimas.

PRINCIPAS 
Naujojo koronaviruso (SARS-Cov-2) greitasis antigeno testas (seilės) yra 
imunochromatografinės membranos tyrimas, kuriame naudojami labai jautrūs monokloniniai 
naujojo koroinaviruso antikūnai.
Bandymo juostelė susideda iš šių trijų dalių: mėginio pagalvėlės, reagento pagalvėlės ir 
reakcijos membranos. Reagento membranoje yra koloidinio aukso, konjuguoto su 
monokloniniais antikūnais prieš naująjį koroinavirusą; Reakcijos membranoje yra antrinių 
antikūnų, skirtų naujam koroinavirusui, ir polikloninių antikūnų prieš pelės globuliną, kurie yra iš 
anksto imobilizuoti ant membranos.
Kai testo atlikimo priemonė įdedama į seilių mėginį, reagento pagalvėlėje išdžiovinti konjugatai 
ištirpsta ir juda kartu su mėginiu. Jei mėginyje yra naujo koronaviruso, kompleksas, susidarantis 
tarp naujojo koronaviruso konjugato ir viruso, bus sugautas specifinio anti-naujo koronaviruso 
monoklono, padengto T regione.
Nesvarbu, ar mėginyje yra virusas, ar ne, tirpalas ir toliau juda, kad susidurtų su kitu reagentu 
(anti-pelės IgG antikūnu), kuris suriša likusius konjugatus, todėl susidaro raudona linija C srityje.

REAGENTAI 
Reagento membranoje yra koloidinio aukso, konjuguoto su monokloniniais antikūnais prieš 
naująjį koroinavirusą; reakcijos membranoje yra antrinių antikūnų, skirtų naujajamm 
koroinavirusui, ir polikloniniai antikūnai prieš pelės globuliną, kurie yra iš anksto imobilizuoti ant 
membranos.

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
• Tik in vitro diagnostikai.
• Nenaudoti pasibaigus galiojimo laikui.
• Prieš atidarydami įsitikinkite, kad folijos paketėlis su testo kasete nėra pažeistas.
• Atlikite bandymą kambario temperatūroje nuo 15 iki 30 ° C.
• Surinkdami mėginius mūvėkite pirštines, nelieskite reagento membranos ir mėginio langelio.
• Visi mėginiai ir naudojami priedai turi būti laikomi infekuotais ir išmetami pagal vietines 
taisykles.
• Venkite kruvinų mėginių naudojimo.

LAIKYMAS IR STABILUMAS 
Naujojo koronaviruso (SARS-Cov-2) antigeno greitąjį testą (seilės) laikykite kambario 
temperatūroje arba šaldytuve (2–30 ° C). Negalima užšaldyti. Visi reagentai yra stabilūs iki 
galiojimo datų, nurodytų ant išorinės pakuotės ir buferio buteliuko.

MĖGINIŲ RINKIMAS IR PARUOŠIMAS 

1.  Mėginių rinkimas: 
Burnos skysčio mėginys turi būti paimtas naudojant surinkimo priemones, pateiktas kartu rinkinyje. 
Vykdykite toliau pateiktas išsamias naudojimo instrukcijas. Atliekant šį tyrimą negalima naudoti jokių kitų 
mėginio surinkimo priemonių. Skystis iš burnos, gali būti naudojamas, surinktas bet kuriuo paros metu.
2.  Mėginio paruošimas: 
Yra du seilių mėginio surinkimo būdai, kai seilių mėginys yra surinktas, vadovaukitės kiekviena 
kryptimi, kad paruoštumėte mėginį su buferiu, kuris yra komplekte.

PRIEMONĖS 

Priemonės rinkinyje: 
⚫ Seilių mėginio surinkimo 

priemonė
⚫ Antgalis
⚫ Seilių surinkimo indelis/maišelis 

⚫ Ištraukimo buferis 

⚫ Ištraukimo mėgintuvėlis
⚫ Pipetė

⚫ Testo kasetė
⚫ Informacinis lapelis
⚫ Mėgintuvėlio stovelis* 

⚫ Plastikinis maišelis
*20 testų pakuotėje yra mėgintuvėlio stovas ,1  ir 5 testų pakuotėse kaip mėgintuvėlio stovas 
naudojama pati testo dėžutė.

Reikalingos, tačiau į rinkinį neįeinančios priemonės
⚫ Laikmatis 

NAUDOJIMO TAISYKLĖS 
Prieš testo atlikimą leiskite testo kasetei, mėginiui, ištraukimo buferiui sušilti iki 

kambario temperatūros (15–30 ° C). Nedėkite į burną nieko, įskaitant maistą, gėrimus, 
gumą, tabaką, vandenį ir burnos skalavimo priemones, mažiausiai 10 minučių prieš 
imant burnos skysčio mėginius.
Seilės gali būti surinktos seilių surinktuvu arba seilių surinkimo puodeliu.
Jei seilės renkamos puodelyje ：
1. Išspjaukite pakankamai seilių į seilių mėginio surinkimo puodelį/maišelį.
2. Ištraukite seiles iš puodelio pipete, perpilkite 4 lašus seilių į ištraukimo mėgintuvėlį.
3. Išimkite ištraukimo mėgintuvėlį ir ištraukimo buferio buteliuką, nuimkite buferio buteliuko 
dangtelį ir į mėgintuvėlį įpilkite visą ištraukimo buferį.
4. Išimkite purkštuką ir uždarykite mėgintuvėlį, švelniai purtykite mėgintuvėlį vertikaliai maždaug 
5 sekundes, kad seilės gerai susimaišytų su buferiu.
5. Sulenkite panaudotą puodelį/maišelį per pusę ir išmeskite į plastikinį maišelį kaip medicinines 
atliekas pagal vietines taisykles

Jei seilės surenkamos su mėginio surinkimo priemone*： 

1. Įsidėkite seilių surinkimo kempinėlę į burną, aktyviai lieskite burnos ertmės ir liežuvio vidų, tai 
darykite maždaug 10 sekundžių, kol kempinėlė taps minkšta ir visiškai prisotinta burnos skysčio.
2. Išimkite mėgintuvėlį ir buferio buteliuką, nuimkite buferio buteliuko dangtelį, į mėgintuvėlį 
supilkite visą buferį. Išimkite kempinėlę iš burnos ir įdėkite seilių mėginį į mėgintuvėlį.

4. Rankomis prispauskite mėgintuvėlio sienelę prie kempinėlės, kad seilių surinkėjo kempinėje 
esančios seilės patektų į mėgintuvėlį, atskirkite kempinę ir plastikinį laikiklį mėgintuvėlyje. Po 
atskyrimo išmeskite plastikinį laikiklį ir palikite kempinę mėgintuvėlyje.
5. Išimkite purkštuką ir uždarykite juo mėgintuvėlį, švelniai papurtykite mėgintuvėlį vertikaliai 
maždaug 5 sekundes, kad seilės gerai susimaišytų su buferiu.
*:Kadangi kiekvieno žmogaus seilėse yra tam tikrų skirtumų, kempinės absorbcija 
skirtingiems žmonėms bus skirtinga. Rinkdami seilių mėginį, rekomenduojame naudoti 
seilių surinkimo puodelį/maišelį ir pipetę.

Kai mėginys yra paruoštas, atlikite šias procedūras, kad užbaigtumėte testą: 
1. Išimkite testo kasetę iš užsandarinto folijos maišelio ir kuo greičiau ją panaudokite. Geriausi 
rezultatai bus gaunami, jei tyrimas bus atliktas iškart po folijos maišelio atidarymo. Padėkite 
testo kasetę ant švaraus ir lygaus paviršiaus.
2. Įlašinkite 3 lašus mėginio į kasetės mėginio šulinėlį vertikaliai, paleiskite laikmatį.
3. Įvertinkite rezultatą po 10 ~ 20 minučių. Rezultato vertinti nebegalima po 20 minučių.

REZULTATŲ INTERPRETACIJA
TEIGIAMAS: atsiranda dvi raudonos linijos. Viena raudona linija atsiranda kontrolinėje srityje 
(C), o kita raudona linija - tyrimo srityje (T). Spalvos atspalvis gali skirtis, tačiau atsakymas 

laikomas teigiamu, net kai spalva yra išblukusi.
NEIGIAMAS: tik viena raudona linija pasirodžiusi kontrolinėje srityje (C), ir jokios linijos tyrimo 
srityje (T). Neigiamas rezultatas rodo, kad mėginyje nėra naujo koronaviruso dalelių arba virusų 
dalelių skaičius yra mažesnis už aptinkamą diapazoną.
NEGALIOJANTIS: Kontrolės srityje (C) nematoma raudona linija. Testas yra neteisingas, net jei 
linija yra tik tyrimo srityje (T). Nepakankamas mėginio kiekis arba neteisingi procedūriniai 
metodai yra labiausiai tikėtinos netikslaus tyrimo priežastys. Peržiūrėkite tyrimo procedūrą ir 
pakartokite tyrimą naudodami naują tyrimo kasetę. Jei problema išlieka, nedelsdami nutraukite 
tyrimo rinkinio naudojimą ir kreipkitės į vietinį atstovą. 

APRIBOJIMAI 
• Naujojo koronaviruso (SARS-Cov-2) greitojo antigeno testas (seilių) yra ūmios fazės testas 
skirtas kokybiniam aptikimui. Paimtame mėginyje antigeno koncentracija gali būti mažesnė už 
reagento jautrumo slenkstį, todėl neigiamas testo rezultatas neatmeta galimybės užsikrėsti 
naujuoju koronavirusu.
• Naujojo koronaviruso (SARS-Cov-2) greitojo antigeno testas (seilių) aptinka gyvybingus ir 
negyvybingus naujus koronaviruso antigenus. Tyrimo rezultatai priklauso nuo antigeno apkrovos 
mėginyje ir gali būti nesusiję su to paties mėginio ląstelių kultūra. Teigiamas testas neatmeta 
galimybės, kad gali būti kitų patogenų, todėl norint tiksliai diagnozuoti, rezultatai turi būti lyginami 
su visa kita turima klinikine ir laboratorine informacija.
• Neigiamas tyrimo rezultatas gali atsirasti, jei ištraukto antigeno kiekis mėginyje yra mažesnis 
už bandymo jautrumą arba jei surenkamas prastos kokybės mėginys.
• Tyrimas nebuvo sukurtas, siekiant stebėti naujo koronaviruso antivirusinį gydymą.
• Teigiami tyrimų rezultatai neatmeta bendrų infekcijų su kitais patogenais.
• Neigiami tyrimų rezultatai nėra skirti kitoms koronaviruso infekcijoms, išskyrus SARS-Cov-2.
• Vaikai linkę platinti virusą ilgesnį laikotarpį nei suaugusieji, todėl suaugusiųjų ir vaikų jautrumas 
gali skirtis.
• Viruso koncentracijai seilėse didelę įtaką daro tokie veiksniai kaip maistas, dieta, rūkymas, 
kvapo gaivikliai ir kt. Todėl prieš rinkdami mėginius, griežtai laikykitės šios instrukcijos
• Neigiamas rezultatas gali atsirasti, jei antigeno koncentracija mėginyje yra mažesnė už tyrimo 
aptikimo ribą arba jei mėginys buvo surinktas ar gabenamas netinkamai, todėl neigiamas tyrimo 
rezultatas neatmeta galimybės užsikrėsti SARS-Cov-2 ir turi būti atlikta patvirtinta viruso kultūra 
arba PGR.

ATLIKIMO CHARAKTERISTIKOS
Klinikinis įvertinimas

Klinikinis įvertinimas buvo atliktas, siekiant palyginti rezultatus tarp, gautų naudojant 
naujojo koronaviruso (SARS-Cov-2) antigeno greitąjį tyrimą (seilių) ir PGR. Rezultatai 
buvo apibendrinti toliau:

Lentelė. Naujojo koronaviruso (SARS-Cov-2) antigeno greitasis tyrimas (seilių) ir PGR 

Būdas 
2019-nCoV Nucleic Acid 
Test Kit (RT-PCR) TBendri rezultatai 

Naujojo koronaviruso
(SARS-Cov-2) greitasis
antigeno tyrimas (seilių)

Rezultatai Teigiami Neigiami 
Teigiami 62 0 62 

Neigiami 4 156 160 

Bendri rezultatai 66 156 222 

Klinikinis jautrumas = 62/66= 93.94 % (95%CI*84.99% iki 98.06%) 

Klinikinis specifiškumas =156/156＞99.9% (95%CI* 98.98% iki 100%) 
Tinkslumas: (62+156)/ (62+0+4+156) *100%=98.20% (95%CI* 95.29% iki 99.46%) 

*Patikimumo intervalas
Aptikimo riba (LoD) 

Ištirta 2019-nCoV atmaina „Realy Tech“ produktas" 
2019-nCoV atsargų koncentracija 1 X 105 TCID50/mL 

Skiedinys 1/100 1/200 1/400 1/800 1/1600 

Tirto skiedinio koncentracija (TCID50/ml) 1X103 5X102 2.5X 102 1.25X102 62.5 

20 kopijų, esančių netoliese atskyrimo įnašas 100(20/20) 100(20/20) 100(20/20) 95(19/20) 10(2/20) 

Vieno viruso atmainos aptikimo riba (LoD) 1.25 X 102 TCID50/mL 

Kryžminė reakcija
Tyrimo rezultatai yra lentelėje, žemiau atitinkamų medžiagų koncentracijos nurodytos lentelėje,
kuri neturi įtakos neigiamiems ir teigiamiems šio reagento tyrimų rezultatams ir nėra kryžminės
reakcijos.

Virusas/Bakterija/Parazitas Atmaina Koncentracija 

MERS-koronavirusas Nėra 72 μg/mL 

Adeno virusas 

1 tipas 1.5 x 106TCID50/mL

3 tipas 7.5 x 106TCID50/mL

5 tipas 4.5 x 106TCID50/mL

7 tipas 1.0 x 106TCID50/mL

8 tipas 1.0 x 106TCID50/mL

11 tipas 2.5 x 106TCID50/mL

18 tipas 2.5 x 106TCID50/mL

23 tipas 6.0 x 106TCID50/mL

55 tipas 1.5 x 106TCID50/mL

Gripo A virusas
H1N1 Denver 3.0 x 108TCID50/mL

H1N1 WS/33 2.0 x 108TCID50/mL

     (1 žingsnis)          (2 žingsnis)           (3 žingsnis)           (4 žingsnis)                   (5 žingsnis)

5 sekundės

(6 žingsnis)

    TEIGIAMAS     NEIGIAMAS     NETEISINGAS

                               (1 žingsnis)        (2 žingsnis)         (3 žingsnis)      (4 žingsnis)       (5 žingsnis)

5 sekundės

10 sekundžių

Plastikinis laikiklis

Kempinėlė



H1N1 A/Mal/302/54 1.5 x 108TCID50/mL

H1N1 New Caledonia 7.6 x 108TCID50/mL

H3N2 A/Hong Kong/8/68 4.6 x 108TCID50/mL

Gripo B virusas 

Nevada/03/2011 1.5 x 108TCID50/mL

B/Lee/40 8.5 x 108TCID50/mL

B/Taiwan/2/62 4.0 x 108TCID50/mL

Respiracinis sincitinis virusas N/A 2.5 x 106TCID50/mL

Legionella pneumophila 

Bloomington-2 1 x 105 PFU/mL 

Los Angeles-1 1 x 105 PFU/mL 

82A3105 1 x 105 PFU/mL 

Rinovirusas A16 N/A 1.5 x 106TCID50/mL 

Mycobacterium tuberculosis 

K 1 x 105PFU/mL 

Erdman 1 x 105PFU/mL 

HN878 1 x 105PFU/mL 

CDC1551 1 x 105PFU/mL 

H37Rv 1 x 105PFU/mL 

Streptococcus pneumonia 

4752-98 [Maryland (D1)6B-17] 1 x 105PFU/mL 

178 [Poland 23F-16] 1 x 105PFU/mL 

262 [CIP 104340] 1 x 105PFU/mL 

Slovakia 14-10 [29055] 1 x 105PFU/mL 

Streptococcus pyrogens 
Typing strain T1 
[NCIB 11841, SF 130] 

1 x 105PFU/ml 

Mycoplasma pneumoniae 

Mutant 22 1 x 105PFU/ml 

FH strain of Eaton Agent 
[NCTC 10119] 

1 x 105PFU/ml 

36M129-B7 1 x 105PFU/ml 

Koronavirusas 

229E 1.5 x106TCID
50

/ml

OC43 1.5 x106TCID
50

/ml

NL63 1.5 x 106TCID
50

/ml

HKU1 1.5 x 106TCID
50

/ml

Žmogaus metapneumovirusas 
(hMPV) 3 B1 tipas Peru2-2002 1.5 x 106TCID

50
/ml

Žmogaus metapneumovirusas 
(hMPV) 16 A1 tipas IA10-2003 1.5 x 106TCID

50
/ml

Paragripo virusas 

1 tipas 1.5 x 106TCID50/ml 

2 tipas 1.5 x 106TCID50/ml 

3 tipas 1.5 x 106TCID50/ml 

4A tipas 1.5 x 106TCID50/ml 

Trikdančių medžiagų reakcija
Atliekant greitąjį naujojo koronaviruso (SARS-Cov-2) antigeno testą (seilių), nebuvo jokių 
trikdžių tarp testo reagentų ir galimų trukdančių medžiagų, išvardytų žemiau esančioje lentelėje, 
dėl kurių SARS-Cov-2 antigeno rezultatai būtų klaidingai teigiami arba neigiami.

Medžiaga Koncentracija Medžiaga Koncentracija 

Mucinas 100μg/mL Acetilsalicilo rūgštis 3.0 mM 

Kraujas 5%  (v/v) Ibuprofenas 2.5 mM 

Biotinas 100μg/mL Mupirocinas 10 mg/mL 

Neo-sinefrinas (fenilefrinas) 5%(v/v) Tobramicinas 10μg/mL 

Afrin nosies purškalas (oksimetazolinas) 5%(v/v) Eritromicinas 50uM 

Duskingas nosies purškalas 5%(v/v) Ciprofloksacinas 50uM 

Homeopatinis 5%(v/v) Ceftriaksonas 110mg/mL 

Natrio kroglikatas 10 mg/mL Meropenemas 3.7μg/mL 

Olopatadino hidrochloridas 10 mg/mL Tobramicinas 100μg/mL 

Zanamiviras 5 mg/mL Histamino hidrochloridas 100μg/mL 

Oseltamiviras 10 mg/mL Peramiviras 1mmol/mL 

Artemetheris - lumefantrinas 50uM Flunisolidas
  

100μg/mL 

Doksiciklino hiklatas 50uM Budesonidas 0.64nmol/ L 

Chininas 150uM Flutikazonas 0.3ng/mL 

Lamivudinas 1 mg/mL Lopinaviras 6μg/mL 

Ribavirinas 1 mg/mL Ritonaviras 8.2mg/mL 

Daklatasviras 1 mg/mL Abidoras 417.8ng/mL 

Acetaminofenas 150uM Bendras žmogaus nosies ploviklis N/A 

   SIMBOLIAI  S  
Simbolis Reikšmė Simbolis Reikšmė 

In vitro diagnostikos 
medicininis prietaisas Laikymo temperatūros ribos 

Gamintojas 
Įgaliotasis atstovas 
Europos bendrijoje

Pagaminimo data Sunaudoti iki 

Negalima naudoti antrą kartą Peržiūrėkite naudojimo instrukciją 

Partijos kodas 
Atitinka EB direktyvos 
98/79/EB reikalavimus
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