
Greitasis naujojo koronaviruso (SARS-Cov-2) 
antigeno tyrimas (nosies tepinėlis) 

Informacinis pakuotės lapelis
GREITASIS NAUJOJO KORONAVIRUSO ANTIGENO KOKYBINIO NUSTATYMO 
TESTAS ATLIEKAMAS NAUDOJANT NOSIES TEPINĖLĮ.
Skirta tik profesionaliai in vitro diagnostikai.

NUMATYTAS NAUDOJIMAS 
Naujojo koronaviruso (SARS-Cov-2) greitasis antigeno testas( nosies tepinėlis) yra in vitro 
diagnostinis tyrimas, skirtas kokybiškai aptikti 2019 m. koronaviruso ligos nukleoproteiną 
žmogaus nosies tepinėlyje, naudojant greitą imunochromatografijos metodą kaip pagalbą 
diagnozuojant SARS -Cov-2 infekciją. Identifikacija grindžiama monokloniniais antikūnais, 
būdingais naujam koronaviruso antigenui. Ji suteiks informacijos klinikiniams gydytojams, kad 
galėtų paskirti tinkamus vaistus.

SANTRAUKA 
Naujieji koronavirusai priklauso β genai. COVID-19 yra ūminė kvėpavimo takų infekcinė liga. 
Žmonės paprastai šiai ligai yra jautrūs. Šiuo metu pagrindinis infekcijos šaltinis yra pacientai, 
užsikrėtę naujuoju koronavirusu; besimptomiai užsikrėtę žmonės taip pat gali būti infekcijos 
šaltinis. Remiantis dabartiniu epidemiologiniu tyrimu, inkubacinis laikotarpis yra nuo 1 iki 14 
dienų, dažniausiai nuo 3 iki 7 dienų. Pagrindiniai simptomai yra karščiavimas, nuovargis ir 
sausas kosulys. Kai kuriais atvejais yra nosies užgulimas, sloga, gerklės skausmas, mialgija ir 
viduriavimas. Sunkus ūminis kvėpavimo sindromas-koronavirusas-2 (SARS-CoV-2) yra 
apgaubtas, nesegmentuotas teigiamos prasmės RNR virusas. Tai yra žmonėms paplitusios 
koronaviruso ligos (COVID-19) priežastis. SARS-CoV-2 turi keletą struktūrinių baltymų, įskaitant 
spyglį (S), apvalkalą (E), membraną (M) ir nukleokapsidą (N).
Šiuo metu yra daug naujojo koronaviruso (SARS-CoV-2) variantų, o N501Y mutacija ir jos 
apytiksliai variantai patraukė dėmesį, nes jų mutacijos padėtis yra spyglio glikoproteino 
receptorių surišančioje viruso srityje, todėl pasikeičia viruso užkrėtimo efektyvumas. In silico 
analizė parodė, kad N501Y mutacija nepakeitė smaigalinio baltymo RBD domeno pirminės ir 
tretinės baltymų struktūros. Todėl jo antigeniškumas išlieka nepakitęs.

PRINCIPAS 
Naujojo koronaviruso (SARS-Cov-2) greitojo antigeno testas (nosies tepinėlis) yra 
imunochromatografinės membranos tyrimas, kuriame naudojami labai jautrūs naujojo 
koronaviruso monokloniniai 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 koronavirusą; reakcijos membranoje yra antrinių 
antikūnų prieš naująjį koronavirusą ir polikloninių antikūnų prieš pelės globuliną, kurie yra iš 
anksto imobilizuoti ant membranos.
Kai atliekant tyrimą gaunamas nosies tepinėlio mėginys, konjuguotas tirpalas iš reagento 
pagalvėlės ištirpsta ir juda kartu su nosies tepinėlio mėginiu. Kai nosies tepinėlio mėginyje yra 
randama naujojo koronaviruso, tarp anti-naujo koronaviruso konjugato susidaro kompleksas, o 
virusas bus sugaunamas/ aptinkamas specifiniu anti-nauju koronaviruso monokloniniu 
sluoksniu, padengtu T regione. Nesvarbu, ar mėginyje yra virusas, ar ne, tirpalas ir toliau 
migruoja, kad susidurtų su kitu reagentu (anti-pelės IgG antikūnu), kuris suriša likusius 
konjugatus ir taip susidaro raudona linija C srityje.

REAGENTAI 
Reagento membranoje yra koloidinio aukso, konjuguoto su monokloniniais antikūnais prieš 
naująjį koronavirusą; reakcijos membranoje yra antrinių antikūnų prieš naująjį koronavirusą ir 
polikloninių antikūnų prieš pelės globuliną, kurie jau yra imobilizuoti ant membranos.

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
• Tik in vitro diagnostikai.
• Nenaudoti pasibaigus galiojimo laikui.
• Prieš naudodami įsitikinkite, kad folijos maišelis su testu nėra pažeistas.
• Tyrimą atlikite 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 išmesti pagal vietines 
taisykles.
•  Venkite kruvinų mėginių naudojimo

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

MĖGINIŲ SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS 
1. Mėginių surinkimas*:
Palenkite paciento galvą atgal 70 laipsnių kampu, švelniai sukdami tepinėlio šluotelę ， įkiškite 
ją į šnervę, ne giliau nei 1 colis (apie 2 cm) （tol, kol nosies kriauklėse bus pasiektas 
pasipriešinimas). Pasukite tepinėlio šluotelę, prieš nosies sienelę penkis kartus. Pakartokite 
surinkimo procedūrą su antrąja šnerve, naudojant tą pačią šluotelę. Lėtai išimkite šluotelę iš 
šnervės.
Atsargiai ： Jei tepinėlio lazdelė lūžta mėginių ėmimo metu ， pakartokite mėginio surinkimą su 
nauja šluotele.
*Kadangi pasaulyje yra daug UTM ir VTM prekių ženklų ir gamintojų, skirtingų gamintojų 
VTM ir UTM turi skirtingą poveikį produkto jautrumui ir specifiškumui. 

Todėl, naudodamiesi šiuo produktu, 
naudokite ką tik surinktus mėginius, kad 
gautumėte tikslesnius rezultatus.
2. Mėginio paruošimas:

1) Išimkite 1 buteliuką mėginio ištraukimo buferio, 
nuimkite buteliuko dangtelį, įlašinkite 10 lašų ištraukimo buferio į
 ištraukimo mėgintuvėlį.
2) Įkiškite tepinėlio šluotelę į ištraukimo mėgintuvėlį, kuriame yra mėginio ištraukimo buferis. 
Pasukinėkite tepinėlio šluotelę mėgintuvėlio viduje, liesdami sieneles taip, kad skystis išsiskirtų 
ir vėl įsigertų į tamponą, išimkite šluotelę. Išgautas tirpalas bus naudojamas kaip tyrimo 
mėginys.

PRIEMONĖS 
Pateiktos priemonės 

 Sterili šluotelė
 Purkštukas

 Ištraukimo mėgintuvėlis
 Mėginio ištraukimo buferis 

 Tyrimo kasetė 

 Informacinis pakuotės lapelis
 Mėgintuvėlio stovas* 
*25 tyrimų pakuotėje yra mėgintuvėlio stovas, 5 tyrimų pakuotėje kaip mėgintuvėlio stovą 
naudokite pačią tyrimo dėžutę.

Reikalingos, tačiau nepateiktos priemonės
 Laikmatis 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
Atliekant tyrimą, leiskite testui, mėginiui, ištraukimo buferiui išsilyginti iki kambario temperatūros 
(15–30 ° C).
1. Atsukite mėginio surinkimo mėgintuvėlio dangtelį, įlašinkite 10 lašų ištraukimo buferio į 
ištraukimo mėgintuvėlį.
2. Įdėkite sterilaus tepinėlio mėginį į mėginio ištraukimo buferį. Pasukiokite šluotelę maždaug 10 
sekundžių, prispausdami galvutę prie mėgintuvėlio vidinės pusės, kad išsklaidytumėte šluotelėje 
esantį antigeną.
3. Išimkite šluotelę, prispausdami jos galvute mėgintuvėlyje su buferiu, kad iš šluotelės išbėgtų 
kuo daugiau skysčio. Išmeskite šluotelę pagal savo biologinio pavojaus atliekų šalinimo 
protokolą.
4. Stipriai užsukite dangtelį ant mėginių surinkimo mėgintuvėlio, tada stipriai papurtykite, kad 
mėginys ir mėginio ištraukimo buferis susimaišytų. Žr. 4 iliustraciją.

5. Į mėgintuvėlį įpilkite 3 lašus tirpalo (apie 80 ul) ir paleiskite laikmatį.
6. Įvertinkite rezultatą po 10 ~ 20 minučių. Rezultato po 20 minučių vertinti nebegalima.

REZULTATŲ INTERPRETACIJA 
(Please refer to the illustration above) 

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) antigeno greitasis tyrimas (nosies tepinėlis) yra ūmios 
fazės testas kokybiniam aptikimui. Surinktame mėginyje antigeno koncentracija gali būti 
mažesnė už reagento jautrumo slenkstį, todėl neigiamas testo rezultatas neatmeta galimybės 
užsikrėsti naujuoju koronavirusu
• Naujojo koronaviruso (SARS-Cov-2) antigeno greitasis tyrimas (nosies tepinėlis) aptinka 
gyvybingą ir negyvybingą naujojo koronaviruso antigeną. Bandymo rezultatai priklauso nuo 
antigeno kiekio mėginyje ir gali nesusieti su to paties mėginio ląstelių kultūra. Teigiamas testas 
neatmeta galimybės, jog 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 gaunamas prastos kokybės mėginys 

• Tyrimas nebuvo sukurtas, siekiant stebėti naujo koronaviruso antivirusinį gydymą.
• Teigiami tyrimo rezultatai neatmeta bendrų infekcijų su kitais patogenais.
• Neigiami tyrimo rezultatai nėra skirti kitoms koronaviruso infekcijoms, išskyrus SARS-Cov-2.
• Vaikai yra linkę skleisti virusą ilgesnį laiko tarpą nei suaugusieji, todėl suaugusiųjų ir vaikų 
jautrumas gali skirtis.

•  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 turėtų būti patvirtintas kultūrinis viruso 
tyrimas arba PGR tyrimas.

ATLIKIMO CHARAKTERISTIKOS 
Klinikinis įvertinimas 

Klinikinis įvertinimas buvo atliktas, siekiant palyginti rezultatus tarp, gautų naudojant naujojo 
koronaviruso (SARS-Cov-2) antigeno greitąjį tyrimą (nosies tepinėlį) ir PGR. Rezultatai buvo 
apibendrinti toliau:
Lentelė. Naujojo koronaviruso (SARS-Cov-2) antigeno greitasis tyrimas (tepinėlis) ir PGR

Metodas 
2019-nCoV branduolinės rūgšties 
tyrimo rinkinys (RT-PGR) Bendri rezultatai 

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

Rezultatai Teigiami Neigiami 
Teigiami 186 0 186 
Neigiami 9 430 439 

Bendri rezultatai 195 430 625 
Klinikinis jautrumas= 95.38 % (95%CI* 91.34% iki 97.67%)
Klinikinis specifiškumas = 430/430＞99.9% (95%CI* 98.93% iki 100%) 
Tikslumas=98.56% (95%CI* 97.24% iki 99.28%) 
*Patikimumo intervalas

Aptikimo riba (LOD) 
Ištirta 2019-nCoV atmaina „Realy Tech“ produktas 
Stock 2019-nCoV Concentration 1 X 106 TCID50/mL 
Skiedinys 1/100 1/200 1/400 1/800 1/1600 
Ištirta koncentracija skiedinyje (TCID50/ml) 1X104 5X103 2.5X 103 1.25X103 6.25X102 
20 kopijų, esančių netoliese atskyrimo įnašas 100(20/20) 100(20/20) 100(20/20) 95(19/20) 70(14/20)
Vieno viruso atmainos aptikimo riba (LOD) 1.25 X 103 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.

Virusai/Bakterijos/Parazitai Atmaina Koncentracija 
MERS-koronavirusas Nėra 72μg/mL 

Adenovirusas 

1 tipas 1.5×105TCID50/ml

3 tipas 7.5×105TCID50/ml

5 tipas 4.5×105TCID50/ml

7 tipas 1.0×105TCID50/ml

8 tipas 1.0×105TCID50/ml

11 tipas 2.5×105TCID50/ml

18 tipas 2.5×105TCID50/ml

23 tipas 6.0×105TCID50/ml

55 tipas 1.5×105TCID50/ml

Gripo A virusas 

H1N1 Denver 3.0×107TCID50/ml

H1N1 WS/33 2.0×107TCID50/ml

H1N1 A/Mal/302/54 1.5×107TCID50/ml

H1N1 New Caledonia 7.6×107TCID50/ml

H3N2 A/Hong Kong/8/68 4.6×107TCID50/ml

Gripo B virusas 

Nevada/03/2011 1.5×107TCID50/ml

B/Lee/40 8.5×107TCID50/ml

B/Taiwan/2/62 4.0×107TCID50/ml

Respiracinis sincitinis virusas N/A 2.5×105TCID50/ml

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

Teigiamas        Neigiamas    Negaliojantis

(5 žingsnis)          (6 žingsnis)



Legionella pneumophila
Bloomington-2 1 X 105 CFU/ml 
Los Angeles-1 1 X 105 CFU/ml 
82A3105 1 X 105 CFU/ml 

Mycobacterium tuberculosis N/A 1 X 105 CFU/ml 

Mycobacterium tuberculosis 

K 1 X 105 CFU/ml 
Erdman 1 X 105 CFU/ml 
HN878 1 X 105 CFU/ml 
CDC1551 1 X 105 CFU/ml 
H37Rv 1 X 105 CFU/ml 

Streptococcus pneumonia 

4752-98 [Maryland (D1)6B-17] 1 X 10
5 CFU/ml

178 [Poland 23F-16] 1 X 10
5 CFU/ml

262 [CIP 104340] 1 X 10
5 CFU/ml

Slovakia 14-10 [29055] 1 X 10
5 CFU/ml

Streptococcus pyrogens 
Typing strain T1 
[NCIB 11841, SF 130] 1 X 10

5 CFU/ml

Mycoplasma pneumoniae 

Mutant 22 1 X 10
5 CFU/ml

FH strain of Eaton Agent 
[NCTC 10119] 1 X 105 CFU/ml

36M129-B7 1 X 10
5 CFU/ml

Koronavirusas 

229E 1.5×105TCID50/ml 
OC43 1.5×105TCID50/ml 
NL63 1.5×105TCID50/ml 
HKU1 1.5×105TCID50/ml 

Žmogaus metapneumovirusas 
(hMPV) 3 B1 tipas Peru2-2002 1.5×105TCID50/ml 

Žmogaus metapneumovirusas 
(hMPV) 16 A1 tipas IA10-2003 1.5×105TCID50/ml 

Paragripo virusas 

1 tipas 1.5×105TCID50/ml 
2 tipas 1.5×105TCID50/ml 
3 tipas 1.5×105TCID50/ml 
4 A tipas 1.5×105TCID50/ml 

Trikdančių medžiagų reakcija
Atliekant tyrimą su naujojo koronaviruso (SARS-Cov-2) antigeno greituoju testu (nosies 
tepinėliu), nebuvo jokių sąsajų tarp tyrimo reagentų ir galimai trukdančių medžiagų, išvardytų 
žemiau esančioje lentelėje, dėl kurių būtų pateiktas neteisingas teigiamas ar neigiamas SARS- 
Cov-2 antigeno atsakymas.
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 
Druskingas nosies purškalas 5%(v/v) Ciprofloksacinas 50uM 
Natrio kroglikatas 10 mg/mL Ceftriaksonas 110mg/mL 
Olopatadino hidrochloridas 10 mg/mL Meropenemas 3.7μg/mL 
Zanamiviras 5 mg/mL Tobramicinas 100μg/mL 
Oseltamiviras 10 mg/mL Histamino hidrochloridas     100μg/mL 
Artemetheris - lumefantrinas 50uM Peramiviras 1mmol/mL 
Doksiciklino hiklatas 50uM Flunisolidas 100μg/mL 
Chininas 150uM Budesonidas 0.64nmol/ L 
Lamivudinas 1 mg/mL Flutikazonas 0.3ng/mL 
Ribavirinas 1 mg/mL Lopinaviras 6μg/mL 
Daklatasviras 1 mg/mL Ritonaviras 8.2mg/mL 
Acetaminofenas 150uM Abidoras 417.8ng/mL 
Pooled human nasal wash N/A 

 SIMBOLIAI 
Simbolis Reikšmė Simbolis Reikšmė 

In vitro diagnostikos 
medicinos prietaisas

Laikymo temperatūros
ribos 

Gamintojas 
Įgaliotasis atstovas 
Europos bendrijoje

Pagaminimo data Naudoti iki 

Negalima naudoti antrą kartą Peržiūrėkite naudojimo instrukciją 

Partijos kodas 
Atitinka EB 98/79/EB 
direktyvos reikalavimus

Hangzhou Realy Tech Co., Ltd. 
#2 pastatas, Nr. 763, Yuansha kaimas, Xinjie gatvė, Siaošano 
rajonas, 311200 Hangdžou miestas, Džedziango provincija, 
KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA
Svetainė: www.realytech.com

Luxus Lebenswelt GmbH 
Kochstr.1,47877, Willich, Vokietija

Numeris:1100009003 
Versija:1.2 
Įsigaliojimo data:2021-04-29 
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Kaunas, Lietuva 

Aš, vertėjas Lukas Vilkočinskas, vertimo biuro MB „Greitas vertimas“ direktorius, 

įmonės kodas 304233154, adresas Europos pr. 34-47, Kaunas, Lietuva, pareiškiu, kad vertimas 

iš anglų į lietuvių kalbą visiškai atitinka originalą.

Vertėjas, 

Lukas Vilkočinskas 
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