
Naudojimo instrukcija 
 

 
COVID-19 
SARS-CoV-2 antigenų testo rinkinys (imunochromatografija) 
SARS-CoV-2 Screening 
 
 
Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad užtikrintumėte tinkamą 
naudojimą. 
Tik medicinos specialistams. 
 
Produkto pavadinimas 
SARS-CoV-2 antigenų testo rinkinys (imunochromatografija) 
 
Produkto sudėtis: 
Specifikacija Turinys 
1 Testas/Rinkinys 
Nr. PCCSKU18003 

1 mėgintuvėlis su ekstrakto buferiu  
1 vienkartinis tamponas 
1 testo reagento kasetė (sandari pakuotė) 
1 sausiklis 
1 naudojimo instrukcijos  

 
Paskirtis 
Rinkinys skirtas koronaviruso SARS-CoV-2 N-baltymo antigeno kokybinei in vitro 
diagnostikai žmogaus nosies tamponų mėginiuose. Testas skirtas atlikti ūminės infekcijos 
metu per 7 dienas po simptomų pasireiškimo, jei įtariama, kad pacientas serga SARS-CoV-2. 
Teigiami testų rezultatai gali būti naudojami greitai nustatyti SARS-CoV-2 teigiamus 
pacientus, ir taip palaikyti paciento priežiūrą ir ligos suvaldymo priemones. 
 
Teigiamas testo rezultatas reiškia tik tai, kad mėginyje buvo nustatytas SARS-CoV-2 N-
baltymo antigenas. Testas negali būti naudojamas kaip pagrindas diagnozei nustatyti ar 
SARS-CoV-2 sukeltos pneumonijos atmetimui. Paciento užsikrėtimo būsena turėtų būti 
įvertinta derinant kelis papildomus metodus (nukleino rūgščių nustatymo arba tomografijos 
metodus). Visa diagnostinė informacija turėtų būti įvertinta atsižvelgiant į anamnezę ir 
kontakto istoriją. 
 
Neigiamas testo rezultatas neatmeta SARS-CoV-2 infekcijos ir negali būti naudojamas kaip 
vienintelis gydymo ir pacientų valdymo sprendimų pagrindas. 
 
Nepriklausomai nuo rezultato, testo rezultatas turėtų būti patvirtintas nustatant nukleino 
rūgštis. 
 
Koronavirusai (CoV) priklauso nidoviridae būriui ir skirstomi į tris rūšis: α, β ir γ. α ir β yra 
patogeniški tik žinduoliams, γ daugiausia veikia paukščius. Perdavimas dažniausiai vyksta 
tiesiogiai kontaktuojant su infekciniais lašeliais ir aerozoliais. Taip pat galima perduoti ir per 



išmatų daleles, joms patekus į burną. Iki šiol yra žinoma, kad 7 koronavirusų rūšys gali 
sukelti kvėpavimo takų ligas žmonėms (HCoV): HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV, 
HCoV-NL63, HCoV-HKU1, MERS-CoV ir naujasis koronavirusas (2019-nCoV arba SARS-
CoV-2). SARS-CoV-2 infekcijos simptomai, be kitų, yra karščiavimas ir nuovargis, lydimas 
sauso kosulio, dusulys ir kt., kurie gali išsivystyti į sunkią pneumoniją, suaugusiųjų 
respiracinio distreso sindromą, septinį šoką ar daugybinį organų nepakankamumą. 
 
 
 
Testo principas 
 
Testo juostelės sritis yra padengta koloidinio aukso dalelėmis dengtais monokloniniais pelės-
anti-SARS-CoV-2 antikūnais 1. Nitroceliuliozės membranos testavimo juostelės sritis (T) 
padengta koloidinio aukso dalelėmis dengtais monokloniniais pelės-anti-SARS-CoV-2 
antikūnais 2. Kokybės kontrolės juostelės sritis (C) padengta polikloniniais ožkos anti-pelės 
IgG antikūnais. Jei tiriamame mėginyje yra N baltymo antigeno, jis sudaro imunokompleksą 
su koloidiniu auksu padengtu monokloniniu pelės-anti-SARS-CoV-2 antikūnu 1, kurį 
sugauna ir aptinka antrasis antikūnas, imobilizuotas testo srityje (T). Koloidiniu auksu 
dengtas monokloninis pelės-anti-SARS-CoV-2 antikūnas 1 pasklinda į kokybės kontrolės 
sritį (C), yra užfiksuojamas antriniu antikūnu, o jo buvimas parodomas atsiradusia purpurine 
juostele. Ši juostelė rodo, ar testas buvo atliktas teisingai ir ar rezultatai yra teisingi. 
 
Pagrindiniai komponentai 
Rinkinyje yra šie komponentai: 
 
Testo reagento kasetė: 
Padengta dengtais pelės-anti-koronaviruso monokloniniais antikūnais, taip pat pelės-anti-
koronaviruso monokloniniais antikūnais (kietąja faze) ir nitroceliuliozės membrana, dengta 
ožkos anti-pelės IgG polikloniniais antikūnais, vandenį absorbuojančia medžiaga, PVC 
korpusas. 
 
Mėgintuvėlis su ekstrakto buferiu: 
Sudėtyje yra fosfato, 0,1% paviršiaus aktyviosios medžiagos, konservanto ir kt. 
 
Vienkartinis tamponas: 
Plastikinis tamponas su absorbuojančiu antgaliu nosies sekrecijai surinkti.  
Komponentai, reikalingi aptikimui, bet į rinkinį neįeina: laikmatis. 
Negalima imti komponentų iš kitų testavimo rinkinių, turinčių skirtingus partijų numerius.  
 
Laikymo sąlygos ir galiojimo laikas 
Rinkinį reikia laikyti 4 ~ 30°C temperatūroje. Gamybos ir galiojimo pabaigos datas rasite 
etiketėje. Atidarius reagento kasetę, atidarymas neturės įtakos rinkinio veikimui 60 minučių 
esant 25°C temperatūrai ir 40–65% drėgmei. 
 
Mėginio paėmimas  
Mėginius galima paimti vienu iš dviejų būdų: 
 
Nosiaryklės tepinėlis 

  1. Švelniai laikykite testuojamo asmens galvą ir pakreipkite ją 70° atgal. 
 



2. Įkiškite tamponą į šnervę ir švelniai nukreipkite ją į apatinę nosies ertmę. 
Nejudinkite tampono staigiais judesiais, kad išvengtumėte sužalojimų ir kraujavimo. 
 

3. Kai galiukas pasiekia nosiaryklės zonos galą, vieną kartą pasukite tamponą. 
Pakartotinai pasukite penkis kartus – tarp kiekvieno pasukimo šiek tiek luktelėkite, kad 
išvengtumėte nevalingo kosulio. Ištraukite tamponą ir tuo pačiu tamponu pakartokite procesą 
kitoje šnervėje. 
 
 
Nosies ertmės tepinėlis 

1. Naudodami rinkinyje esantį vienkartinį tamponą, atsargiai įkiškite tamponą į 
vieną paciento šnervę. Tampono galiuką reikia įkišti iki 2–4 cm, kol bus pasiektas 
pasipriešinimas. 
 

2. 5 kartus sukite tamponą palei gleivinę šnervės viduje, kad tikrai surinktumėte ir 
gleives, ir ląsteles. 

3. Naudodami tą patį tamponą, pakartokite šį procesą kitoje šnervėje, kad 
įsitikintumėte, jog iš abiejų nosies ertmių surenkamas tinkamas mėginys, ir ištraukite 
tamponą iš nosies ertmės. 
 
Mėginio paruošimas 
Mėginys turėtų būti nedelsiant apdorojamas pateiktu mėgintuvėliu ir jame esančiu 
ekstrahavimo buferiu. 
 
Jei mėginio negalima apdoroti iš karto, tamponą galima laikyti sausame, sterilizuotame 
mėginių ėmimo mėgintuvėlyje. Jis gali būti laikomas 1 valandą 2-8°C temperatūroje ir ilgą 
laiką -70°C temperatūroje. 
 
Testavimo procedūra 
 
Prieš pradėdami testą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir griežtai laikykitės 
nurodymų. 
1. Panardinkite tampono mėginį į mėginio mėgintuvėlio buferinį tirpalą. Įsitikinkite, ar 
tampono galiukas yra visiškai padengtas skysčiu. Kelis kartus pasukite tamponą ir švelniai 
prispauskite prie mėgintuvėlio sienos. Išimkite tamponą ir sandariai uždarykite mėgintuvėlį. 
 
2. Išimkite testo reagento kasetę iš pakuotės ir padėkite ją ant lygaus paviršiaus. Prieš 
naudodami kasetę palaukite, kol ji pasieks kambario temperatūrą. 



 
3. Į mėginio mėgintuvėlį įpilkite 3-4 lašus (apie 80 μl) anksčiau paruošto mėginio tirpalo 
tiesiai į testo kasetės ertmę. 
 
4. Palikite testo kasetę kambario temperatūroje maždaug 15–20 minučių. Jei testo rezultatas 
neišryškėja ilgiau nei 30 minučių, gautas rezultatas yra neteisingas. 
 
Rezultatų paaiškinimas 
 

 
  Teigiamas        Neigiamas       Klaidingas     Klaidingas 
 

Teigiamas: 
Dvi raudonos linijos – ir testavimo srities (T) ir kokybės kontrolės srities (C) linijos yra 
spalvotos. 
 
Neigiamas: 
Tik viena raudona linija – spalvota kokybės kontrolės srities (C) linija. 
 
Klaidingas: 
Kokybės kontrolės srities (C) linija nepasirodo. Testas neteisingas ir turi būti pakartotas. 
 
Apribojimai  
• Šis testų rinkinys yra kokybinis testas ir turėtų būti naudojamas tik kaip pagalbinė priemonė 
in vitro diagnostikai. 
• Šis testų rinkinys naudojamas kokybiniam in vitro SARS-CoV-2 N-baltymo antigeno 
žmogaus nosies tepinėlių mėginiuose nustatymui. 
• Teigiamas tyrimo rezultatas reiškia, kad mėginyje buvo nustatytas SARS-CoV-2 N-baltymo 
antigenas. Testas negali būti naudojamas kaip pagrindas diagnozei nustatyti ar išskirti SARS-
CoV-2 sukeltą pneumoniją. Paciento infekcijos būklė turėtų būti įvertinta derinant kelis 
papildomus metodus (nukleino rūgščių nustatymo arba vaizdavimo metodus). Visa 
diagnostinė informacija turėtų būti įvertinta atsižvelgiant į anamnezę ir kontaktų istoriją. 
• Jei mėginio N-baltymų antigeno kiekis yra žemesnis už aptikimo ribą, žmogui gali būti 
nustatytas klaidingai neigiamas tyrimo rezultatas. 
• Netinkamas mėginio paėmimas, gabenimas, tvarkymas ir nepakankamas viruso kiekis 
mėginyje gali rodyti klaidingai neigiamus rezultatus.  
 
Veikimo charakteristikos 
 
Neigiamas referencinio produkto atitikties rodiklis: 
Testuojant neigiamą etaloninę medžiagą (N1-N10), atitikties lygis turėtų būti 10/10. 
Teigiamas referencinio produkto atitikties rodiklis: 
Tiriant teigiamą etaloninę medžiagą (P1-P5), atitikties rodiklis turėtų būti 5/5. 
Atskaitinė aptikimo riba: 
Visi S1 ~ S4 yra teigiami, S5 gali būti teigiami arba neigiami. 
Pakartojamumo nuoroda: 



Kai pakartojamumo mėginiai tiriami lygiagrečiai (J1 / J2), bandymo rezultatas turėtų būti 
teigiamas. 
Kryžminis reaktyvumas. Šių patogeninių mikroorganizmų kryžminis reaktyvumas buvo 
išbandytas naudojant SARS-CoV-2 antigenų testo rinkinį. Nei vieno iš tirtų mikroorganizmų 
kryžminis reaktyvumas nebuvo pastebėtas. 
 
Analitės Tiriamoji koncentracija 

 
Endeminis žmogaus koronavirusas NL63  ≤9,87x103 PFU / ml 
MERS koronavirusas  ≤793 PFU / ml 
Gripo A virusas (H3N2)  ≤8,82x104 PFU / ml 
Gripo B virusas (Malaizija)  ≤2,92x104 PFU / ml 
Rinovirusas  ≤4,17x105 PFU / ml 
Endeminis žmogaus koronavirusas OC43  ≤ 1,0x105 PFU / ml 
Endeminis žmogaus koronavirusas 229E  ≤ 1,0x105 PFU / ml 
Adenovirusas  ≤ 1,0x105 PFU / ml 
Metapneumovirusas  ≤ 1,0x105 PFU / ml 
1 tipo paragripo virusas  ≤ 1,0x105 PFU / ml 
2 tipo paragripo virusas  ≤ 1,0x105 PFU / ml 
3 tipo paragripo virusas  ≤ 1,0x105 PFU / ml 
4 tipo paragripo virusas  ≤ 1,0x105 PFU / ml 
Gripo A virusas (H1N1)  ≤ 1,0x105 PFU / ml 
Enterovirusas  ≤ 1,0x105 PFU / ml 
Kvėpavimo sistemos sincitinis virusas  ≤ 1,0x105 PFU / ml 
Haemophilus influenzae  ≤1,0x106 CFU / ml 
Streptococcus pneumoniae  ≤1,0x106 CFU / ml 
Streptococcus pyogenes  ≤1,0x106 CFU / ml 
Candida albicans  ≤1,0x106 CFU / ml 
Bordetella parapertussis  ≤1,0x106 CFU / ml 
Mycoplasma pneumoniae  ≤1,0x106 CFU / ml 
Chlamydia pneumoniae  ≤1,0x106 CFU / ml 
Legionella pneumophila  ≤1,0x106 CFU / ml 
Mycobacterium tuberculosis  ≤1,0x106 CFU / ml 
Pneumocystis yersinensis  ≤1,0x106 CFU / ml 
Pseudomonas aeruginosa  ≤1,0x106 CFU / ml 
Staphylococcus aureus  ≤1,0x106 CFU / ml 
Streptococcus salivarius  ≤1,0x106 CFU / ml 
Endeminis žmogaus koronavirusas HKU1  ≤1 x 105 PFU / ml 
SARS koronavirusas  ≤1 x 105 PFU / ml 
Staphylococcus salivarius  ≤1 x 106 CFU / ml 
Žmogaus nosies skalavimo skystis  ≤14% 

 
 
Trukdžiai: 
Šie komponentai buvo išbandyti naudojant SARS-CoV-2 antigenų testų rinkinį, siekiant 
nustatyti jų galimą įtaką bandymo rezultatams. Visi bandymo rezultatai buvo neigiami, o tai 
rodo, kad nė vienas komponentas netrukdė bandymui. 
 
 
 
 



Analitės Tiriamoji koncentracija 
 

Išgrynintas mucinas  ≤10mg / ml 
α-interferonas  ≤3 milijonai U 
Ribavirinas  ≤2,0 mg / ml 
Oseltamiviras  ≤375ug / L 
Peramiviras  ≤20ug / ml 
Levofloksacinas  ≤5ug / ml 
Azitromicinas  ≤0,15g / l 
Ceftriaksonas  ≤100mg / ml 
Meropenemas  ≤1ug / ml 
Tobramicinas  ≤0,125 mg / ml 
Oksimetazolinas  ≤0,126ug / dL 
Natrio chloridas  ≤0,9% 
Flutimetazonas  ≤200ug / ml 
Budezonidas  ≤0,64 nmol / l 
Benzokainas  ≤150mg / dL 
Mupirocinas  ≤0,15mg / dL 
Biotinas  ≤0,354mg / dL 
Difenhidraminas  ≤0,0774mg / dL 
Dekstrometorfanas  ≤0,00156mg // dL 
Deksametazonas  ≤1,2 mg / dL 
Normalios nosiaryklės gleivės  ≤5% 
Visos sudėties kraujas  ≤5% 

 
Aptikimo riba: 
Neinfekuotų žmonių nosies ir ryklės tepinėlių mėginių tirpalas buvo naudojamas kaip 
matricos skiediklis, norint tirti neaktyvuotą SARS-COV-2 virusų tirpalą serijiniu būdu. 
Aptikimo riba yra 100 TCID50 / ml. 
 
„Kablio“ efektas: 
Kaip mėginys buvo išbandytas neaktyvuotas SARS-CoV-2 viruso tirpalas, kurio 
koncentracija 2,0 x 105 TCID50 / ml. „Kablio“ efekto nepastebėta. 
 
Klinikiniai rezultatai: 
Palyginti 153 nosies tepinėlių mėginių su šio rinkinio ir SARS-CoV-2 nukleorūgščių 
aptikimo rinkinio (RT-PCR) rezultatai. Rezultatai parodė teigiamą atitikties rodiklį 97,31% 
(95% PI: 93,84% ~ 99,12%) ir neigiamą atitikties rodiklį - 99,75% (95% PI: 98,61% ~ 
99,99%). Nustatyta, kad bendra atitiktis yra 98,98% (95% PI: 97,78% ~ 99,62%). Rezultatai 
rodomi žemiau. 
 
 
 
Reagentai PT-PCR Iš viso 

Teigiami Neigiami 
SARS-CoV-2 antigenų 
testo rinkinys 
(Imunochromatografija) 

Teigiamas 181 1 182 

Neigiamas 5 399 404 

Iš viso 186 400 586 
Statistiniai indikatoriai Numatoma vertė 95% PI 

Apatinė riba  Viršutinė riba 



Teigiamas sutapimų 
rodiklis 

97.31% 93.84%  99.12% 

Neigiamas sutapimų 
rodiklis 

99.75% 98.61%  99.99% 

Bendras sutapimų 
rodiklis 

98.98% 97.78% 99.62% 

 
Teigiamas sutapimų rodiklis (jautrumas):   97.31% (95% CI: 93.84%~99.12%) 
Neigiamas sutapimų rodiklis (specifiškumas):  99.75% (95%CI: 98.61%~99.99%) 
Bendras sutapimų rodiklis:     98.98% (95%CI: 97.78%~99.62%) 
 
Pastabos 
• Šis testų rinkinys turi būti naudojamas tik diagnostikai in vitro. Prieš bandydami atidžiai 
perskaitykite naudojimo instrukcijas ir griežtai laikykitės pateiktų instrukcijų. 
• Mėginiai turi būti imami, laikomi ir apdorojami laikantis galiojančių rekomendacijų ir 
taisyklių. 
 
Medžiagų laikymas ir atliekų šalinimas: 
 
Bandymo procedūros metu likusios medžiagos ir atliekos turi būti laikomos infekcinėmis 
atliekomis. Laikykitės galiojančių šalinimo gairių ir taisyklių. Virusui deaktyvuoti 
rekomenduojama pridėti eterio, 75% etanolio, dezinfekavimo priemonės su chloru, peracto 
rūgšties arba chloroformo. 
  



 
 
Simbolis Paaiškinimas Simbolis Paaiškinimas 

 

In vitro diagnostinis 
medicinos prietaisas 

 

Partijos kodas 

Turinio pakanka <n> 
bandymams atlikti 

Gamybos data 

Gamintojas  Sunaudoti iki 

Nenaudoti pakartotinai Temperatūros 
ribos:  
4~30°C 

CE žymėjimas Ši pusė į viršų 

Dėmesio Laikyti sausai 

Žr. Naudojimo 
instrukcijas 

Trapu, elkitės 
atsargiai 

Biologinė rizika Laikyti toliau nuo 
saulės šviesos 

Katalogo numeris  
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Techninė pagalba 
 
Dėkojame, kad naudojatės SARS-CoV-2 antigenų testo rinkinys  (imunochromatografija). 
Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad užtikrintumėte tinkamą 
naudojimąsi. 
 
Jei bandymo rezultatai pakartotinai neteisingi arba kyla kitų klausimų, susisiekite su mūsų 
vietiniu atstovu arba su gamintoju: 
 
Versija 1.0 
Patvirtinimo data: 2021-03-23 
 
Gamintojas 
 
„Procomcure Biotech“ GmbH   
Breitwies 1  
5303 Thalgau  
Austrija 
  
Atstovas Baltijos šalyse  
   
UAB „YZZY biotech“ 
Beržų g. 8, Panevėžys,  
36233, Lithuania 
info@yzzy.eu 
  

 
 
 
 
 


