
Clungene SARS-CoV-2 lgM/lgG antitest tesztkészlet 
Használati utasítás 
 

Csak professzionális in vitro diagnosztikai alkalmazásra. 2 °C - 30 °C-on tárolandó. 

A COVID-19 IgG / IgM gyorsteszt kazetta laterális áramlású immunvizsgálat az IgG és IgM 
antitestek kvalitatív kimutatására tervezték a SARS-CoV-2 vírus vizsgálatára a teljes vérben, 
szérumban vagy plazmában olyan személyeknél, akiket egészségügyi szolgáltatójuk COVID-
19 gyanúsnak tart. A COVID-19 IgG / IgM gyorsteszt segítséget nyújt a betegek 
diagnosztizálásában a SARS-CoV-2 gyanús személyeknél klinikai és egyéb laboratóriumi 
vizsgálatok eredményeinek felhasználása mellett. Javasoljuk, hogy negatív nukleáris gyanúval 
járó esetek kiegészítő tesztmutatójaként használja, illetve új koronavírus savas teszttel vagy 
nukleinsav teszttel együtt alkalmazva gyanús eseteknél. Az antitestvizsgálat eredményeit 
nem szabad önmagában felhasználni a SARS-CoV-2 fertőzés diagnosztizálására vagy 
kizárására vagy fertőzés állapotával való tájékoztatásra. A negatív eredmények nem zárják ki 
a SARS-CoV-2 fertőzést, különösen azok esetén, akik kapcsolatban álltak ismert fertőzött 
személyekkel vagy olyan területeken, ahol magas az aktív fertőzés prevalenciája. Molekuláris 
diagnosztikával végzett utóvizsgálat elvégzése megfontolandó, hogy kizárják a fertőzést 
ezekben az egyénekben. A pozitív eredmények oka lehet a nem SARSCoV-2 
koronavírustörzsek korábbi vagy jelenlegi fertőzése. A tesztet klinikai laboratóriumokban 
vagy az egészségügyi ellátóhelyen kell használni, otthoni használatra nem alkalmas. A teszt 
nem használható adományozott vér szűrésére. 

Az új koronavírusok (SARS-CoV-2) a β rendszertani egységbe tartoznak. A COVID-19 egy akut 
légúti fertőző betegség. Az emberek ki vannak téve ezen fertőzés veszélyének. Jelenleg az új 
koronavírus által fertőzött betegek a fertőzések fő forrása; a tünetmentes fertőzöttek 
fertőző forrást is jelenthetnek. A jelenlegi epidemiológiai vizsgálat alapján az inkubációs 
periódus 1–14 nap, többnyire 3–7 nap. A fő tünetek közé tartozik a láz, fáradtság és száraz 
köhögés. Orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, myalgia és néhány esetben hasmenés is 
előfordul. 

 

Vizsgálati elv 
A COVID-19 IgG / IgM gyorsteszt kazetta a következőkből áll: 1) bordó színes 
konjugátumpárna, amely SARS-CoV-2 rekombináns antigéneket tartalmaz konjugált kolloid 
arannyal (SARS-CoV-2 konjugátumok), 2) egy nitrocellulóz membráncsík, amely két 
tesztvonalat (IgG és IgM vonalak) és egy kontroll vonalat tartalmaz (C vonal). Az IgM-vonalat 
előzetesen bevontuk az egér anti-humán IgM antitesttel, ill. az IgG vonalat egér anti-humán 
IgG antitesttel vontuk be. Amikor egy megfelelő térfogatú mindtát adagolunk a VM vizsgálati 
kazetta mintakútjába, a minta kapilláris hatással vándorol át a kazettára. Ha a mintában jelen 
vannak a SARS-CoV-2 elleni IgM antitestek, akkor kötődni fognak a SARS-CoV-2 



konjugátumokhoz. Ezután az immunokomplexet az IgM sávra előre bevont reagens bevonja, 
bordó színűvé válik IgM vonal, amely anti-SARS-CoV-2 IgM pozitív teszt eredményt mutat. 
IgG SARS-CoV-2 elleni antitestek, ha jelen vannak a mintában, kötődnek majd a SARS-CoV-2 
konjugátumokhoz. Az immunokomplexet ezután az IgG vonalon bevonja a reagens, amely 
bordó színű IgG vonalat képez, jelezve az anti-SARS-CoV-2 IgG pozitív teszt eredményét. A T 
vonalak hiánya (IgG és IgM) negatív eredményre utal. Ellenőrzésként egy színes vonal mindig 
megjelenik a kontrollvonal régiójában, jelezve, hogy megfelelő mennyiségű mintát adtak 
hozzá és a membrán felszívta azt. 

 

Figyelmeztetések és óvintézkedések 
• Csak in vitro diagnosztikai használatra. 
• Egészségügyi szakemberek és a gondozási helyeken dolgozó szakemberek számára. 
• Ne használja ezt a terméket egyedüli alapként a diagnózis felállításához vagy kizárásához és 

SARS-CoV-2 fertőzésről vagy a COVID-19 fertőzésről való tájékoztatásához. 
• Ne használja a lejárati idő után 
• A teszt elvégzése előtt olvassa el a betegtájékoztatóban található összes információt. 
• A tesztkazettának a használatig a lezárt tasakban kell maradnia. 
• Minden példányt potenciálisan veszélyesnek kell tekinteni és ugyanúgy kell kezelni, mintha 

fertőzött lenne.  
• A használt tesztkazettát ki kell dobni az országos, állami és helyi előírásoknak megfelelően. 

 

A készlet elemei 
A teszt tartalmaz egy egér anti-humán IgM antitesttel bevont membráncsíkot és egér anti-humán IgG 
antitestet a tesztvonalon, és egy kolloid aranyat tartalmazó festékpárnát egy SARS-CoV-2 vírussal 
rekombináns antigénnel együtt. A tesztek mennyiségét a címkére nyomtatták. 

A csomag tartalma 

• Tesztkazetta Cseppentő 
• Puffer (PBS, ProClin300) Szike 
• Alkoholos párna  Csomagolási betét 

Szükséges, de nem biztosított anyagok 

• Időzítő 

 

Tárolás és stabilitás 
Tárolja becsomagolva, a lezárt tasakban, az alábbi hőmérsékleten: 4-30 ° C vagy 40-86 ° F ). A kazetta 
stabil a címkén feltüntetett lejárati időn belül.  

A tasak kinyitása után a tesztet egy órán belül fel kell használni. Hosszabb forró és nedves 
környezetnek való kitettség a termék károsodását okozza. 



A jegyzéket és a lejárati dátumot a címkére nyomtatták. 

 

Minta 
A teszt felhasználható teljes vér (vénapunkciós vér és vér kapilláris ujjbeggyel) / szérum / plazma 
(EDTA, heparin, citrát) mintákhoz 

Teljes vér, szérum vagy plazma minták összegyűjtése a szokásos módon klinikai laboratóriumi 
eljárásban történik. 

A hemolízis elkerülése érdekében a lehető leghamarabb válassza el szét a szérumot vagy a plazmát a 
vértől. 

Csak tiszta, nem hemolizált mintákat használjon. 

Ha nem azonnal tesztelték, tárolja a mintákat 2-8 ℃ (36-46 ° F) hőmérsékleten. Tárolja az alábbiakat: 
szérum / plazma / antikoagulált vénapunktúra teljes vérminta 2-8 ℃-on legfeljebb 3 napig. A szérum 
/ plazma mintákat le kell fagyasztani -20 ℃-ra a hosszabb tároláshoz. Ne fagyasszon le teljes 
vérmintákat. 

Friss, ujjbegyből való vérmintákat azonnal be kell gyűjteni és letesztelni. 

Kerülje a többszörös fagyás-olvadási ciklust. A tesztelés előtt le kell vinni a mintákat 
szobahőmérsékletre, lassan, és óvatosan keverjük össze. A mintában a szemmel látható részecskéket 
tartalmazó anyagokat centrifugálással kell tisztítani tesztelés előtt. 

Ne használjon olyan mintát, amely durva lipémiát, durva hemolízist tartalmaz, hogy az eredmények 
értékelésekor ne legyenek zavaró tényezők. 

 

Vizsgálati eljárás 
Hagyja, hogy a vizsgálati eszköz és a minták azonos hőmérsékletre kerüljenek (15 °C - 30 ℃) tesztelés 
előtt. 

1. Vegye ki a tesztkazettát a lezárt tasakból. 
2. Fogja függőlegesen a csepegtetőt, és tegyen 1 cseppet (kb. 10 μl) a mintadarab elülső 

részébe (S), ügyelve arra, hogy legyenek buborékok. A nagyobb pontosság érdekében a 
mintát pipettával vigye át, olyannal, amly képes 10μl térfogat leadására. Lásd az alábbi ábrát. 

3. Ezután adjon hozzá 2 csepp (kb. 70 μl) puffert azonnal a mintatároló nyílásba. 
4. Indítsa el az időzítőt. 
5. Várja meg a színes vonalak megjelenését. 15 perc múlva értelmezze a teszt eredményeit. Az 

eredményeket 20 perc elteltével már nem lehet értelmezni 

 

Area for specimen – mintaterület 
1 drop of specimen - egy csepp minta 
2 drops buffer - két csepp pufferanyag 

 



Az eredmények értelmezése 
Pozitív 

A kontrollvonal és legalább egy tesztvonal megjelenik a membránon. 

Az IgG tesztsor megjelenése jelzi IgG elleni antitestek jelenlétét a SARS-CoV-2 vírussal. 

Az IgM tesztvonal megjelenése jelzi a  a SARS-CoV-2 vírus elleni IgM antitestek jelenlétet. Ha mind az 
IgG, mind pedig az IgM vonal megjelenik, az azt jelzi, hogy mind az IgG, mind az IgM antitestek jelen 
vannak, függetlenül attól, hogy a vonal mennyire sötét vagy világos lehet. 

Negatív 

Egy színes vonal jelenik meg a kontroll régióban (C). Nincs láthatóan megjelenő színes vonal a teszt 
vonal területén. 

Érvénytelen 

A kontroll vonal nem jelenik meg. Elégtelen a minta mennyisége vagy helytelen eljárási technikák a 
legvalószínűbb okai ennek. Ellenőrizze az eljárást és ismételje meg a tesztet egy új tesztkazetta 
segítségével. Ha a probléma továbbra is fennáll, ne használja a készletet tovább és azonnal vegye fel 
a kapcsolatot a helyi terjesztővel.  

Az antitestvizsgálat eredményeit nem szabad egyedüli alapként használni SARS-CoV-2 fertőzés 
diagnosztizálására vagy kizárására.  A negatív eredmények nem zárják ki a SARS-CoV-2 fertőzést, 
különösen az olyan betegek esetén, akik kapcsolatban álltak ismert fertőzött személyekkel vagy az 
aktív fertőzést produkáló helyeken tartózkodtak. Utóvizsgálat és molekuláris diagnosztikai vizsgálat 
szükséges a fertőzés kizárásához ezeknél az egyéneknél. A pozitív eredménnyel rendelkező mintákat 
alternatív módszerekkel végzett vizsgálatokkal és klinikai eredményekkel kell megerősíteni a 
diagnosztikai döntés előtt. 

 

Minőség ellenőrzése 
A vizsgálati kazetta belső működési kontrollt tartalmaz: a kontrollvonal (C) területén megjelenő 
színes vonal belső eljárási ellenőrzésnek tekintendő. Megerősíti az elegendő mintatérfogatot, a 
megfelelő membránelvezetést és a helyes eljárási technikát. A kontroll anyagokat nem tartalmazza a 
készlet, mivel a helyes laboratóriumi gyakorlat javasolja a külső kontroll anyagok használatát a 
tesztkészlet megfelelő teljesítményének biztosítása érdekében. 

 

Korlátozások 
A COVID-19 IgG / IgM gyorsteszt kazettája csak kvalitatív kimutatás. A tesztvonal intenzitása nem 
feltétlenül korrelál az antitest koncentrációjával a vérben. 

Minden orvosnak az eredményeket páciensének kórtörténetével, leleteivel együtt kell értelmeznie 
egyéb diagnosztikai eljárásokat bevonva. 



Ha a tünetek továbbra is fennállnak, és a COVID-19 IgG / IgM Rapid tesztkazetta eredménye negatív, 
ajánlott a beteg újbóli mintavétele néhány nappal később, vagy teszteljen egy alternatív vizsgálati 
eszközzel. 

Negatív eredmény előfordulhat úgy is, ha a mintában található SARS-CoV-2 vírus antitestek 
mennyisége a kimutatási határérték alatt van vagy a vírus aminosav-mutáció(ko)n ment keresztül az 
epitóp régióban a tesztben használt antitestek pedig jelezték ezt. 

A megfelelő mintagyűjtés kritikus fontosságú, és az eljárás be nem tartása pontatlan eredményeket 
adhat. Helytelen mintagyűjtés, helytelen mintatárolás vagy a minták ismételt fagyasztása és 
felolvasztása vezethet pontatlan eredményekhez is. 

 

Teljesítmény jellemzők 
Pontosság 

A COVID-19 IgG / IgM gyorsteszt összefoglaló adatai az alábbiak szerint: 

• Az IgM tesztet 167 klinikai mintán végeztük COVID-19 fertőzéssel gyanús személyektől az RT-
PCR-rel összevetve 

COVID-19 IgM: 

• Statisztikai összehasonlítást végeztünk, melynél az érzékenység 87,01%, a specificitás 98,89% 
és a pontosság 93,41% volt az IgG-teszt tekintetében megszámoltuk a 77 beteg pozitív 
arányát a lábadozási periódus alatt. 

COVID-19 IgG: 

• A betegek száma a lábadozási időszak alatt 97,40% -os érzékenységet eredményeznek. 

Keresztreaktivitás és interferencia 

1. Kiértékeltük a fertőző betegségek egyéb gyakori kórokozóit a reakcióval való 
keresztreaktivitás érdekében. Néhány pozitív minta más  gyakori fertőző betegségeket 
szúrtunk be az új koronavírusba, pozitív és negatív mintákat külön teszteltük. Nincs kereszt 
fertőzött betegek az alábbi fertőzések esetén HIV, HAV, HBsAg, HCV, TP, HTLV, CMV, FLUA, 
FLUB, RSV, MP, CP, HPIV-k 

2. Potenciálisan keresztreaktív endogén anyagok, beleértve olyan közönséges anyagokat is, 
mint a szérumkomponenseket, a lipideket, a hemoglobint, a bilirubint - ezeket nagy 
koncentrációban injektáltuk a Novel koronavírusba, pozitív és negatív mintákat külön-külön 
teszteltük. Az eszköz nem mutatott keresztreaktivitást vagy interverenciát.  

a. Anyletes – Analitok 
b. Specimens – Minták 

3. Néhány más általános biológiai analitot is injektáltunk az új koronavírusba, pozitív és negatív 
mintákat külön teszteltük A táblázatban felsorolt szinteken nem figyeltek meg jelentős 
interferenciát. 

Reprodukálhatóság 

Reprodukálhatósági vizsgálatokat végeztek új koronavírus IgG / IgM gyors teszten három orvosi 
rendelőben. Hatvan (60) klinikai 20 negatív, 20 határeset pozitív és 20 pozitív szérum mintát 



használtunk ebben a tanulmányban. Mindegyik mintát három példányban három napon át futtattuk 
mindegyik laborban. A vizsgálaton belüli egyezések 100%-osak voltak. A helyszíneken belüli 
egyezések szintén 100%-osak voltak. 

 

Útmutató 
• Ne használja újra. 
• Csak in vitro diagnosztikai használatra. 
• Tárolja 2°C - 30 ℃ között. 
• Tartsa távol a napfénytől. 
• Tartsa szárazon. 
• Ne használja, ha a csomag sérült. 


