
COVID-19 IgG/IgM gyorsteszt
(teljes vérrel, szérummal vagy plazmával használható)

Gyors eredmény, 10 percen belül
Nincs szükség egyéb felszerelésre

KEWE I



IgM és IgG antitestek

Az IgM és az IgG egyaránt immunoglobulin, amelyet az immunrendszer termel, hogy védelmet 
nyújtson a 2019-nCoV ellen. Néhány, nukleinsavteszttel negatív eredményt mutató beteg pozitív 
eredményt mutat az IgM tesztben, amely azt jelzi, hogy az IgG/IgM kimutatása az egyik hatékony 
módszer a 2019-nCoV diagnosztizálására.

Az IgM antitestek szintje a fertőzés után egy héttel kezd emelkedni. Az IgG ettől később jelenik 
meg, általában a fertőzést követő 14 napon belül, és hat hónapig, vagy akár több évig is tarthat, 
ami azt jelenti, hogy az IgG a korábbi fertőzés mutatója. A feltételezhetően 2019-nCoV-val 
fertőzött betegek gyorsan azonosíthatók az IgM és az IgG egyidejű monitorozásával. A 2003-
SARS és a 2016-Zika kitörési periódusában az IgM/IgG antitestek kimutatását használták az egyik 
ajánlott diagnosztikai módszerként.

Az IgM és IgG gyorsteszt előnyei

Mind a legutóbbi, mind a korábbi fertőzésekre utal, csökkentve a kihagyott 
észlelés arányát.

Alacsony eszközigény; egyaránt alkalmas kórházi és járóbeteg használatra is.

Vérvizsgálat; alacsony mintavételi követelmények; nincs szükség speciális 
vírusgyűjtő csőre.

Alkalmas kombinált kimutatáshoz, nukleinsav-tesztelő készlettel,
a gyanús betegek diagnosztizálásának javítása érdekében.
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Termékelőnyök

Teszteredmények értelmezése

Gyors szűrés, 10 percen belül.

Magas detektálási hatékonyság: az IgM és IgG egyidejű monitorozása.

Azonosítás további eszközök nélkül.

Könnyen kezelhető, és kompatibilis szérummal, teljes vérrel vagy plazmával.
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Szobahőmérsékleten tárolható.5

Negatív IgM pozitív
IgG pozitív

IgM pozitív
IgG negatív

IgM negatív
IgG pozitív

Érvénytelen Érvénytelen Érvénytelen Érvénytelen

Eredmények Értelmezés

IgM pozitív, IgG pozitív

IgM pozitív, IgG negatív

IgM negatív IgG pozitív

IgM negatív IgG negatív

Azt jelzi, hogy lehetséges 2019-nCoV fertőzés.

Azt jelzi, hogy lehetséges 2019-nCoV fertőzés.

Azt jelzi, hogy lehetséges egy korábbi 2019-nCoV fertőzés.

Azt jelzi, hogy nincs 2019-nCoV fertőzés, vagy a korai szakasz
miatt még nincs elegendő kimutatható ellenanyag.
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Termékinformációk

Munkafolyamat

Termék név

Mennyiség

Minta típus

COVID-19 IgG/IgM gyorsteszt készlet

25 db teszt/készlet

Szérum, Plazma vagy Teljes vér

Mintamennyiég igény

Tárolás

20 μl

Zárt csomagolásban, 2-30 °C között. Nem fagyasztható.

Figyelmeztetés!
Kizárólag szakember általi in vitro diagnosztikai használatra szolgál.
A teszt elvégzése előtt gondosan olvassa végig a mellékelt tájékoztatót.

CV19GYT-20.05.

Szérum/Plazma: Centrifugáljuk 3000r 
sebességgel, 5 percen keresztül.
Teljes vér: Alaposan keverjük össze
a vizsgálat előtt.

A teljes vér, szérum, plazma mintákhoz 
kérjük, használja a mellékelt pipettát, adjon 
hozzá egy csepp mintát (kb. 20 μl) a minta 
betöltési helyén.

Adjon hozzá 2 csepp (kb. 80 μl) 
puffert, szintén a minta betöltési 
helyén.


