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UAB „YZZY biotech“ 

YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinys  

Profesionaliam naudojimui in vitro sąlygomis 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 

!!! Ši instrukcija turi būti atidžiai perskaityta prieš atliekant testą. Naudojimo instrukcijoje nurodyti 

žingsniai privalo būti atliekami kaip nurodyta.  

Testo patikimumas negali būti garantuojamas, jeigu testo atlikimo metu buvo nusižengta šioje 

instrukcijoje nurodytiems reikalavimams arba jų buvo nesilaikoma. 

 

ĮVADAS 

 

YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinys yra skirtas kokybiniam SARS-CoV-2 viruso RNR aptikimui 

atliekant vieno žingsnio realaus laiko atvirkštinės transkriptazės polimerazinės grandininės reakcijos (AT-

PGR) tyrimą. 

YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinys (toliau – rinkinys arba testas) yra skirtas naudoti 

kvalifikuotiems klinikinės laboratorijos darbuotojams, kurie buvo apmokyti dirbti realaus laiko AT-PGR 

tyrimų metodais. 

YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinys yra: 

 nesterilus; 

 in vitro diagnostikos medicinos priemonė; 

 skirtas tik profesionaliam naudojimui;  

 vienkartinio naudojimo testas, skirtas kokybiniam koronaviruso SARS-CoV-2 sukeliamos infekcinės 

ligos COVID-19 nustatymui iš ėminių, paimtų iš paciento kraujo plazmos, seilių ar nosiaryklės. 

 

TESTO PASKIRTIS IR VEIKIMO PRINCIPAS 

 

YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinys yra profesionaliam naudojimui skirtas kokybinis testas, 

leidžiantis nustatyti koronaviruso SARS-CoV-2 sukeliamą infekcinę ligą COVID-19 ėminiuose iš paciento 

kraujo plazmos, seilių ar nosiaryklės. Viruso SARS-CoV-2 RNR paciento ėminiuose yra aptinkama ūmios 

fazės COVID-19 ligos metu. 

YZZY Test COVID-19 PGR rinkinys yra labai jautri RNR aptikimo sistema: aptikimo riba yra 20 SARS-

CoV-2 RNA vienetų reakcijoje.   

YZZY Test COVID-19 PGR rinkinys pasižymi dideliu diagnostiniu atsparumu viruso mutacijoms, nes 

diagnostikai naudojami 2 skirtingi taikiniai viruso genome: RdRP genas ir nukleokapsidės (N) genas. 

 

 

PAKUOTĖS TURINYS 

 

Vienoje pakuotėje yra YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinys, kurį sudaro:  

Komponentai Tūris, skirta 100 reakcijų 

1. AT-PGR reagentas (RT-PCR reagent) 1 x 0,50 ml 

2. Pradmenys COVID-19 (Primers COVID-19) 1 x 1,00 ml 

3. Teigiama kontrolė (PC-R) (Positive Control) 1 x 0,20 ml 

4. Neigiama kontrolė (NC) (Negative control) 1 x 1,00 ml 

5. Vidinė kontrolė (IC-R) (Internal control) 1 x 1,00 ml 

 
 

http://www.yzzy.eu/
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Rinkinio naudojimo instrukcija supakuota hermetiškai užklijuotame aliuminiame maišelyje su vienu drėgmę 

sugeriančiu paketėliu.  

!!! drėgmę sugeriančio paketėlio nenaudokite. 

 
LAIKYMAS IR STABILUMAS 

 

YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinį  laikykite  -20° C kontroliuojamoje temperatūroje. 

YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinys gali būti gabenamas ne aukštesnėje kaip +25 °C (iki 5 dienų) 

arba + 2–8 °C (iki 30 dienų) temperatūroje 

YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinys turi būti gabenamas laikantis 2013 m. lapkričio 5 d. dėl 

žmonėms skirtų vaistų geros platinimo praktikos gairių.  

Rinkinys negali būti gabenamas tam neskirtomis transporto priemonėmis. Rekomenduojama laikytis 

gerosios praktikos reikalavimų, pvz.: Guidance Document onGood In Vitro Method Practices. 

YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinio komponentus leidžiama užšaldyti / atšildyti iki 10 kartų. 

YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinio tinkamumo laikas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos 

laikantis tinkamų saugojimo sąlygų. 

Reagentą laikant netinkamoje temperatūroje, pavyzdžiui, laikant aukštesnėje temperatūroje, reagento 

aktyvumas gali mažėti greitėjančiu tempu. 

Reagentų rinkinį galima naudoti iki galiojimo pabaigos datos, nurodytos ant pakuotės. 

 

ATSARGUMO PRIEMONĖS 

 

Šis testas yra skirtas naudoti tik diagnostikai in vitro sąlygomis. 

Testas skirtas PROFESIONALIAM naudojimui. Tik išoriniam naudojimui.  

Tai yra vienkartinio naudojimo testas. 

Šis testas yra supakuotas į sandarų aliuminio paketą, kuriame yra drėgmę sugeriantis paketėlis. Neatidarykite 

sandaraus aliuminio paketo iki testo panaudojimo. Nenaudokite drėgmę sugeriančio paketėlio. 

Prieš atlikdami testą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Testo rezultatai yra patikimi tik tuo atveju, 

jei buvo kruopščiai laikomasi nurodymų. 

Nenaudokite rinkinio, jei yra pažeista pakuotė. 

Testo rinkinio laikymo / naudojimo / tvarkymo vietoje nevalgykite, negerkite ir laikykitės visų saugumo 

priemonių.  

Nenaudokite testo, jei baigėsi tinkamumo naudoti terminas, kadangi tokiu arba netinkamo testo saugojimo 

atveju nesuteikiama kokybės garantija. 

Nemaišykite skirtingų testų partijų reagentų, t. y. nenaudokite reagentų iš skirtingų testų rinkinių. 

Prieš tyrimą mėginiai ir testo komponentai turi pasiekti kambario temperatūrą.  

Aplinkos sąlygos, tokios kaip magnetinis laukas, elektros poveikis, elektrostatinės iškrovos, slėgio 

svyravimai, neturi įtakos testo rezultatams.  

Su visais panaudotais YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinio komponentais elkitės kaip su 

pavojingomis biologinėmis atliekomis. Tirdami mėginius, dėvėkite apsauginius drabužius. 

Rekomenduojama laikytis Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijų (2020-03-21 Laboratory 

testing strategy recommendations for COVID-19). 

Laikykitės nustatytų atsargumo priemonių dėl mikrobiologinio užterštumo ir standartinių tinkamo ėminių 

utilizavimo rekomendacijų. Naudoti testai turi būti utilizuoti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.  
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YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinį sudaro biologinės kilmės netoksiškos medžiagos. Laikantis 

tinkamų naudojimo instrukcijų, sandėliavimo sąlygų bei utilizavimo reikalavimų, reagentų rinkinys nėra 

pavojingas aplinkai. 

 

 

REIKALINGA ĮRANGA IR MEDŽIAGOS 

 

Papildomai testo atlikimui reikalinga įranga, neįtraukta į YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinį: 

 automatinės pipetės (0,5 μl - 1000 μl); 

 pipečių antgaliai (be nukleazių, su filtru); 

 sterilūs 1,5 ml mėgintuvėliai; 

 centrifuga su rotoriumi 1,5 ml mėgintuvėliams (RCF ≥ 10 000 × g); 

 mėgintuvėlių maišyklė (angl. vortex); 

 vienkartinės pirštinės be miltelių; 

 biopavojingų atliekų konteineris; 

 šaldytuvas ir šaldiklis; 

 mėgintuvėlių laikikliai; 

 termocikleris(pvz., „Rotor-Gene 3000“, 6000, Q; „Biorad CFX 96“; „Agilent MX 3005P“ ir kt.); 

 PGRmėgintuvėliai, tinkami naudoti PGR aparatui. 

 
YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinys buvo patvirtintas šiems realaus laiko PGR termocikleriams 

(amplifikatoriams): „Mx 3005P ™ QPCR System“ (Agilent), „Rotor-Gene® 6000“ („Corbett Research“), 

„Rotor-Gene® Q5 / 6“ plex platforma (QIAGEN), „CFX96 ™“ angl. Deep Well realaus laiko PGR aptikimo 

sistema („Bio-Rad“) • „CFX96 ™“ angl. Deep Well Dx sistema („Bio-Rad“), • „CFX96 ™“ realaus laiko 

PGR aptikimo sistema („Bio-Rad“), • CFX96 ™ Dx sistema („Bio-Rad“). -Rad) -Rad), CFX96 jutiklinio 

realaus laiko PGR aptikimo sistema („Bio-Rad“). 

 
!!! Atliekant tyrimą ir naudojant kitų gamintojų įrangą bei medžiagas, turi būti griežtai laikomasi jų 

gamintojų nurodymai. 

!!! Dirbdami su reagentų rinkiniu, visada dėvėkite tinkamą laboratorinę aprangą, vienkartines 

pirštines ir apsauginius akinius. 

 

МĖGINIO PAĖMIMAS 

 

Prieš imant mėginį paciento specialiai paruošti nereikia.  

Ėminys gaunamas iš paciento kraujo plazmos, seilių ar nosiaryklės. Mėginio paėmimui rekomenduojama 

laikytis gerosios praktikos taisyklių bei tarptautinių rekomendacijų, pvz. Interim Guidelines for Collecting, 

Handling, and Testing Clinical Specimens for COVID-19.1 

Paimtą mėginį reikia ištirti kaip galima greičiau (per 2-4 valandas). Jei testo procedūrą reikia atidėti, mėginys 

šaldomas žemesnėje nei -700 C temperatūroje.  

Mėginį laikant netinkamoje temperatūroje arba per ilgai galimi klaidingi testo rezultatai. 

RNR išskyrimui iš paciento kraujo plazmos, seilių ar nosiaryklės mėginių rekomenduojame naudoti „YZZY 

RNR ekstrakto“ rinkinį.  

 

                                                 
1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html 

http://www.yzzy.eu/
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RNR ekstrakcijai galite naudoti įvairių gamintojų rinkinius (gręžimo kolonėlės, silicio dioksido ar magnetinio 

sorbento pagrindu), skirtus aukštos kokybės RNR išskyrimui iš klinikinių mėginių. Atliekant tyrimą ir 

naudojant kitų gamintojų įrangą bei medžiagas, turi būti griežtai laikomasi jų gamintojų nurodymais. 

RNR išskiriama iš klinikinės medžiagos kartu su vidine kontrole IC-R (10 μl kiekvienam išskyrimui) 

pagal gamintojo nurodymus reagentų, skirtų RNR gryninimui. Vidinė kontrolė negali būti dedamą 

tiesiai į meginį. Ji turi būti dedama į “Sorbento tirpalą” “ YZZY RNR ekstrakcija” rinkinyje arba kitą 

tinkamą tirpalą, naudojamą kituose RNR ekstrakcijos rinkiniuose, kuriame RNR nedegraduotų. 

 

 

YZZY TEST COVID-19 PGR REAGENTŲ RINKINIO PARUOŠIMAS 

 

Pastaba: prieš PGR mišinio paruošimą sterilizavimas neatliekamas.  

PGR mišinio paruošimas: 

1. Atšildykite visus reagentus (jei reikia), sumaišykite kelis kartus apversdami mėgintuvėlius ir surinkite 

lašelius trumpalaikiu centrifugavimu; 

2. Be analizuotų mėginių , kiekvienoje amplifikacijos sąrankoje turėtų būti 3 kontroliniai mėginiai: 

Teigiama kontrolė: vietoj mėginio naudokite 10 µl PC-R; 

Neigiama kontrolė: vietoj mėginio naudokite 10 µl NC; 

Neigiama ekstrahavimo kontrolė (NCE): Naudokite 10 µl NC, išgautų lygiagrečiai su mėginiais, 

naudodami tą patį RNR ekstrackcijos protokolą. 

3. Mėgintuvėlyje, kurio tūris yra 1,5–2 ml, paruoškite „pagrindinį mišinį“ (angl. Master Mix):  

5 x(N + 1) μl AT-PGR reagento (RT-PCR reagent)  + 10x(N + 1) μl pradmenų (Primers COVID-19); 

kur N - bendras amplifikacijos reakcijų skaičius kartu su kontroliniais mėginiais.  

Vertes galima suapvalinti.  

4. Sumaišykite pagrindinį mišinį 5 kartus apversdami mėgintuvėlius, surinkite lašus nuo mėgintuvėlio 

sienelių  trumpalaikiu centrifugavimu ir išpilstykite po 15 μl į PGR mėgintuvėlius. 

5. Į paruoštus mėgintuvėlius įpilkite po 10 μl  tiriamų mėginių ekstrahuotos RNR. 

6. Paruoškitekontrolines amplifikacijos reakcijas: 

• K- - į mėgintuvėlį įpilkite 10 μl NC;  

• K + - į mėgintuvėlį įpilkite 10 μl PC-R; 

• NCE- į mėgintuvėlį įpilkite 10 μl NCE. 

7. Uždarykite mėgintuvėlius su dangteliais. Jei tirpale yra burbuliukų arba lašelių ant mėgintuvėlio sienelių, 

surinkite trumpalaikiu centrifugavimu. 

8. Amplifikacijos reakcija: 

8.1. Įdėkite paruoštus PGR mėgintuvėlius į termociklerį; 

8.2. Pagal prietaiso instrukcijas, termociklerį užprogramuokite pagal schemą, kuri pateikta lentelėje 

„Amplifikacijos parametrai“. 

1 lentelė. Amplifikacijos parametrai: 

Žingsniai Temperatūra °С Laikas Ciklų skaičius 

Atvirkštinė transkripcija (Reverse transcription) 55 10 min 1 

Pradinė denatūracija (Initial denaturation) 95 15 min 1 

Denatūracija (Denaturation) 95 15 sek 

45 Pradmenų prilydymas (Annealing) 60 30 sek 

Sintezė (Elongation) 67 15 sek 

 

8.4. Pagal prietaiso instrukcijas užprogramuokite mėgintuvėlių padėtįtermocikleryje.  

8.5. Nurodykite eksperimento pavadinimą ir išsaugokite jį diske (šio eksperimento rezultatai bus automatiškai 

išsaugomi šiame faile). Paleiskite termociklerį*. 

http://www.yzzy.eu/
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* „Rotor-Gene“ įrenginiams pasirinkite funkciją: „Atlikite kalibravimą prieš pirmą įsigijimą / Atlikite optimizavimą 

prieš pirmąjį įsigijimą / Atlikite optimizavimą 1-ame aptikimo žingsnyje“ (“Perform Calibration Before 1st Acquisition 

/ Perform Optimization Before 1st Acquisition / Perform optimization at the 1st detection step” ) prieš pradėdami. 

Visiems protokolams nustatykite parametrus „Min. Skaitymas / Min. Signalas “- 5Fl ir„ maks. Skaitymas / maks. 

Signalas “- 10Fl (“Min Reading / Min. Signal ”- 5Fl and“ Max Read-ing / Max. Signal ”- 10Fl.). 

 

REZULTATŲ APDOROJIMAS 

 

1. Pasirinkite logaritminę skalę rezultatų vaizdavimui ir vizualiai įvertinkite slenksčio linijos susikirtimą 

tiesinėje amplifikacijos kreivės augimo dalyje. Jei slenksčio linija kerta amplifikacijos kreivę netiesine 

atkarpa, rankiniu būdu perkelkite ją iki reikiamo lygio. 

2. Analizės rezultatai vertinami atsižvelgiant į fluorescencijos kreivės sankirtos su slenksčio linija buvimą / 

nebuvimą (tai atitinka ciklo slenkstinės vertės „Ct“ buvimą / nebuvimą atitinkamame rezultatų lentelės 

stulpelyje). 

3. Įsitikinkite, kad PGR tyrimas atliktas teisingai: analizės kontroliniai mėginiai  turėtų atitikti 

amplifikatoriaus diagramoje nurodytas vertes. 

Jei kontroliniai taškai neatitinka reikalaujamų verčių, analizė turi būti pakartota, pradedant nuo RNR 

ekstrahavimo etapo. 

 

Rezultatų vertinimas 

Ct (threshold cycle) slenkstinė vertė Reikšmė 

≤40 Nustatyta (+) 

≥40 arba nėra Nenustatyta (-) 

 

 

2 lentelė. Kontrolinių mėginių analizės rezultatų įvertinimas 

Checkpoint / 

Kontrolinis taškas 

Controlled Analysis stage / 

Kontroliuojamos analizės etapas 

The value of "Ct" by 

HEX2/Yellow porter // „Ct“ ciklo 

slenkstinė vertė vertinant HEX 

junginiu geltona žyma 

The value of "Ct" by 

FAM3/Green porter // „Ct“ ciklo 

slenkstinė vertė vertinant FAM 

junginiu žalia žyma 

 

NCE (neigiama 

ekstrahavimo 

kontrolė) 

RNA extraction / RNR ekstrakcija – +  

K- PGR – –  

K+ PGR  + +  

 

 

4. Įvertinkite tiriamų mėginių PGR analizės rezultatus pagal 3 lentelę. 

 

3 lentelė. Mėginių analizės rezultatų įvertinimas 

Mėginioįvertinimas 
The value of "Ct" by HEX/Yellow porter // „Ct“ ciklo 

slenkstinė vertė vertinant HEX junginiu geltona žyma 

The value of "Ct" by FAM/Green 

porter // „Ct“ ciklo slenkstinė vertė 

vertinant FAM junginiu žalia žyma 

Teigiamas + +/– 

Neigiamas – + 

Netinkamas – - 
"-" žymi „Ct“ vertės nebuvimą, amplifikacijos grafikas neperžengia slenksčio linijos 
"+" Nurodo buvimą "Ct", amplifikacijos grafikas kerta slenksčio liniją 

“+/–” - “ Ct “vertė šiam mėginiui nevertinama 

 

                                                 
2 HEX - Heksachlorfluoresceinas, fluorescencinis dažas(https://eu.idtdna.com/site/Catalog/Modifications/Category/3) 
3 FAM – fluorescencinis dažas,  fluoresceino izomeras. FAM yra dažnai naudojamas oligonukleotidų žymėjimui ir yra suderinamas su dauguma 

fluorescencijos aptikimo įrenginių. Paprastai naudojamas pH diapazone 7,5–8,5. (https://eu.idtdna.com/site/Catalog/Modifications/Category/3) 

 

http://www.yzzy.eu/
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 Mėginiai, kuriuose ciklo slenkstinė vertė vertinant HEX junginiu viruso taikinius geltona žyma 

yra Ct < 40, vertinami kaip  SARS-CoV-2 teigiami. 

 Mėginiai, kuriuose ciklo slenkstinė vertė vertinant FAM junginiu vidinei kontrolei žalia žyma 

yra  Ct < 40, o ciklo slenkstinė vertė vertinant HEX junginiu viruso taikinius geltona žyma yra 

Ct ≥ 40, vertinami kaip  SARS-CoV-2 neigiami. 

 Mėginiai, kuriuose ciklo slenkstinė vertė vertinant FAM junginiu vidinei kontrolei žalia žyma 

yra Ct ≥ 40, ir ciklo slenkstinė vertė vertinant HEX junginiu viruso taikinius geltona žyma yra 

Ct > 40, vertinami kaip netinkami ir negaliojantys. 

 

Negaliojančio mėginio atveju reikia pakartoti atitinkamo mėginio PGR tyrimą, pradedant nuo RNR 

ekstrahavimo etapo. 

 

VEIKIMO CHARAKTERISTIKOS 

 

Charakteristika Aprašymas 

Analitinis 

jautrumas (LoD 

nustatymas)4 

Kokybinio AT-PGR metodo jautrumas yra išreikštas mažiausia analitės 

koncentracija, kurią galima patikimai aptikti 95 proc. pasikliautiniame intervale 

(LoD, angl. limit of detection). 

YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinio LoD nustatymui buvo naudojamos 

teigiamos kontrolės - žinomos koncentracijos sintetiniai RNR standartai Sars-CoV-2, 

gauti iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Paruošti 6 skirtingų koncentracijų mėginiai 

(RNR kopijų reakcijoje: 2000, 400, 80, 40, 20, 10). Kiekvienas mėginys su skirtinga 

koncentracija buvo tiriamas ir analizuojamas 20 kartų. Analitinis jautrumas (LoD)  

nustatomas kai žemiausia atitinkama RNR koncentracijoje reakcijoje 19 kartų rodo 

teigiamą Ct reikšmę. 

Santykinis jautrumas: 95% (esant 95 proc. pasikliautiniam intervalui). 

 

Taikinys 
Analitinis jautrumas (LoD), RNR 

kopijos reakcijoje 

N + RdRp 20 

 

 

Analitinis 

specifiškumas 

(kryžminis 

reaktyvumas) 

Analitinio specifiškumo (arba kryžminio reaktyvumo) tyrimai buvo atlikti naudojant 

NCBI pagrindinio suderinimo paieškos įrankį (BLAST) siekiant nustatyti 

naudojamų pradmenų specifiškumą. Buvo nustatyta homologija (≥ 80%) su šiais 

mikroorganizmais: Streptococus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Neisseria 

meningitidis. 

Analitinis specifiškumas (arba kryžminis reaktyvumas) buvo vertinamas 

laboratorijoje. Kryžminis reaktyvumas nebuvo nustatytas tyrimus atliekant su 

Streptococus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Neisseria meningitidis, 

ir mikroorganizmų turinčiais nosies tepinėliais. 

 

Santykinis specifiškumas: 99% (esant 95 proc. pasikliautiniam intervalui). 

Analitinis 

specifiškumas 

(trukdžiai) 

Trukdžių tyrimas buvo atliekamas į mėginius pridedant trukdančių medžiagų 

skirtingomis koncentracijomis: 

Mucinas iš galvijų seilių liaukos, I-S tipo (0,1%); 

                                                 
4 Tyrimo jautrumas (Sensitivity) – tai tikimybė, kad tyrimas bus teigiamas, kai pacientas turi patologiją. 

http://www.yzzy.eu/
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albuminas (0,5%); 

hemoglobinas (0,2 g / ml); 

bilirubinas (0,05 mg / ml); 

kraujas (10%). 

Kiekvienas mėginys su pridėtais junginiais buvo tiriamas po 3 kartus. Tyrimų 

rezultatams trukdančios medžiagos įtakos neturėjo. 

Tikslumas 

Analizei buvo naudojamas 31 teigiamas RNR mėginys pacientų, sergančių COVID-

19, ir 30 neigiamų mėginių, paimtų iš sveikų žmonių, ir atlikti tikslumo tyrimai. 

 

Apibendrinti teigiamų ir neigiamų mėginių tyrimų rezultatai 
Pavadinimas PGR (3 oligonukleotidų poros) 

Bendras rezultatas 
YZZY Test COVID-

19 PGR reagentų 

rinkinys 

Rezultatas Teigiamas Neigiamas 

Teigiamas 31 1 31 

Neigiamas 0 26 26 

Bendras rezultatas  27 57 

 

Santykinis tikslumas: 98% (esant 95 proc. pasikliautiniam intervalui). 

Kartojimo lygis, 

atsikartojamumas 

Kartojimo lygio nustatymui buvo atliekamas testavimas, kuomet tas pats mėginys 

buvo tikrinamas skirtingais įrenginiais.  

 

Termocikleriomodelis 

 Analitės vienetų 

reakcijoje (copies per 

reaction) 

Aptikti teigiami rezultatai / Viso teigiamų 

rezultatų 

Biorad CFX 96 (Biorad, 

USA) 

30 30/30 

80 10/10 

Rotor-gene Q (Qiagen, 

Germany) 

30 30/30 

80 10/10 

Agilent MX3005P (Agilent, 

USA) 

30 30/30 

80 10/10 
 

Sutapimas 

Panaudota 40 teigiamų ( gautų iš pacientų, sergančių koronaviruso SARS-CoV-2 

sukeliama infekcine liga COVID-19) ir 30 neigiamų mėginių.  

Palyginimui buvo naudojami sertifikuoti reagentų rinkiniai, kurių veikimo principas 

yra panašus į YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinio veikimo principą. 

 

Gautas klinikinis efektyvumas: 
Pavyzdžiai Teigiamas Neigiamas 

YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinys 40 30 

Sertifikuotas analogas Nr. 1 40 30 

Sertifikuotas analogas Nr. 2 40 30 

Sertifikuotas analogas Nr. 3 40 30 

 

Bandymų metu gautas sutapimas 100 proc.  

 

KOKYBĖS KONTROLĖ 

 

Teste yra naudojamos procesinės kontrolinės priemonės (teigiama kontrolė: vietoj mėginio  naudokite 10 µl 

PC-R, neigiama kontrolė: vietoj mėginio naudokite 10 µl NC, neigiama ekstrahavimo kontrolė). Kontrolinės 

priemonės rodo, kad tyrimas buvo atliktas teisingai.  

 

APRIBOJIMAI 

 

Nors diagnostinis testas yra tikslus, galimi klaidingi rezultatai. 

Klaidingi rezultatai gali atsirasti dėl netinkamos (nepakankamos) laboratorijos darbuotojų kompetencijos. 

YZZY Test COVID-19 PGR reagentų rinkinys yra kokybinis testas. Mėginyje esančio koronaviruso SARS-

CoV-2 kiekis negali būti išmatuotas tyrimo metu. Testas skirtas tik atskirti teigiamus ir neigiamus mėginius. 

Testas nekalibruojamas 

http://www.yzzy.eu/
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PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

 

Problema Galima priežastis Sprendimo būdas 

Nėra signalo  

Netinkamų eksploatacinių 

medžiagų naudojimas 

PGR tyrimui naudokite tinkamus mėgintuvėlius, 

kuriuos rekomendavo termocikleriogamintojas arba 

pritaikytus naudoti įrenginiui 

PGR slopinimas 

Mėginį 5 kartus praskieskite vandenyje, kuriame nėra 

RN-azės, pakartokite analizę 

Naudokite naują tiriamosios medžiagos pavyzdį 

Naudokite kitą RNR išskyrimo metodą 

Nėra signalo K+ 

Neteisingas PGR mišinio 

paruošimas 
Atsargiai paruoškite naują PGR mišinį 

Neteisingi stiprinimo 

parametrai 

Pagal Amplifikacijos parametrų lentelę nustatykite 

stiprinimo parametrus 

Netinkamos laikymo sąlygos 
Naudokite rinkinius, kurie buvo laikomi tinkamomis 

sąlygomis 

 

SANTRUMPOS  

 

DNR - Deoksiribonukleorūgštis.  

RNR - Ribonukleinorūgštis. 

Ct (threshold cycle) – arba slenksčio ciklo vertė, yra ciklo skaičius, kai reakcijos metu susidariusi 

fluorescencija kerta fluorescencijos slenkstį (fluorescencinį signalą), ir yra  aukštesnė už foninę 

fluorescenciją.  

PGR – polimerazinė grandininė reakcija; 

AT-PGR – atvirkštinės transkriptazės polimerazinė grandininė reakcija; 

PC-R - Teigiama kontrolė; 

NC - Neigiama kontrolė; 

IC-R - Vidinė kontrolė. 

 

SIMBOLIAI IR JŲ REIKŠMĖS 

 

 Gamintojas:  UAB "YZZY biotech", Beržų str. 8, LT-36233 Panevėžys Lietuva, +37069506340, 

tomas@yzzy.eu  

Pagaminimo data: 20xx-xx-xx 

Naudoti iki 20xx-xx 

 

http://www.yzzy.eu/
mailto:tomas@yzzy.eu
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 Partijos kodas 000.000.000 

!! Nenaudoti, jei pakuotė pažeista 

 Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių 

Laikymo temperatūra -250C iki +60C 

Vienkartiniam naudojimui 

Prieš naudojimą perskaityti naudojimo instrukciją 

 In vitro medicininė priemonė 

 
Naudojimo instrukcija peržiūrėta 2020-10-05 

-250C 

+60C 

http://www.yzzy.eu/

