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COVID-19 IgG/IgM Tesztkészlet (Aranykolloid módszer) 

Használat célja 

A Singclean® COVID-19 IgG/IgM Tesztkészlet（Aranykolloid módszer）egy szilárd fázisú 

immunokromatográfiai vizsgálat az új koronavírus elleni IgG és IgM antitestek gyors, kvalitatív és differenciáló 

kimutatására az emberi teljes vérben, szérumban vagy plazmában, a COVID-19 terjedésének csökkentése 

érdekében. Ez a teszt csak egy előzetes vizsgálati eredményt ad, ezért minden COVID-19 IgG / IgM 

tesztkészlettel （aranykolloid módszerrel) készült reaktív mintát alternatív vizsgálati módszer(ek)kel és klinikai 

eredményekkel kell igazolni. 

Láz 

Kimerültség 

Köhögés 

Légzésnehézség 

Antitest-képződés 

Az IgM és az IgG az immunrendszer által termelt 

immunglobulinok, amelyek védelmet nyújtanak a COVID-19 

ellen, és kimutathatók a szérumban, a plazmában vagy a 

teljes vérben. 

IgM: az immunválasz korai szakaszában alakul ki, általában 

a tünetek megjelenésének hetedik napján jelenik meg. 

IgG: később jelenik meg, mint az IgM. Az IgG antitestek 

általában a tünetek megjelenésének tizedik napjától 

detektálhatók, és hónapokig vagy akár tovább is tarthatnak, a 

betegség feloldása után a vérben kimutathatók maradnak. 
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A COVID-19 fő tünetei 



COVID-19 IgG/IgM Tesztkészlet (Aranykolloid módszer) 

Termékinformáció 

A termék neve 
Singclean® COVID-19 IgG/IgM Tesztkészlet 

(Aranykolloid módszer) 

Detektálás módszere Aranykolloid módszer 

Tervezési elv Szendvics-alapú 

Kvalitatív/Kvantitatív Kvalitatív 

Minta Szérum/Plazma/Teljes vér 

Szükséges mintamennyiség 1 csepp 

Csomagolás 

Leírás Kép A csomag tartalma Karton 

20 teszt/készlet 

 

1 Használati utasítás 
5 Puffer  
20 Tesztkészlet  
20 Törletpálca  
20 Eldobható 
mikropipetta  
20 Alkohol tabletta 

600 darab, 
H650*SZ270*M370mm, 
6.88kg 

1 teszt/készlet 

 

1 Használati utasítás  
1 Puffer  
1 Tesztkészlet 
1 Törletpálca használati 
utasítással  
1 Eldobható mikropipetta 
1 Alkohol tabletta 

500 darab, 
H680*SZ530*M400mm, 
15.2kg 

 

A készlet szobahőmérsékleten vagy hűtőben (4-30 °C) tárolható. A vizsgálati eszköz stabil a lezárt tasakra 
nyomtatott lejárati ideig. A vizsgálati eszköznek a használatig a lezárt tasakban kell maradnia. 
NE FAGYASSZA LE! A lejárati időn túl ne használja! F
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Tárolás és stabilitás 



COVID-19 IgG/IgM Tesztkészlet (Aranykolloid módszer) 

A termék előnyei 

PCR Nukleinsav-teszt IgG/IgM antitest teszt 

Eredmény ideje 3-4 óra 10 perc 

Létesítményigény PCR labor 
Nincs különleges létesítményigény, de 
csak egészségügyi dolgozók használják 

Mintaigény Nyál, orr/száj/anális tamponminta Teljes vér, plazma, szérum 

Klinikai érték Általánosan használt, arany standard 

Tömeges tesztelésre használható, 
felismeri a tünetmentes betegeket is, 
valamint azokat, akik a fertőzés késői 
vagy visszatérő szakaszában vannak 

Korlátozó tényezők 

1. Magas expozíciós kockázat az
egészségügyi dolgozókra
mintavételkor.

2. Magas hamis negatív
eredmény arány, alacsony
érzékenység

1. Hamis negatív és hamis pozitív
eredmény előfrodulhat

2. Az antitestek a fertőzés korai
szakaszában nem mindig
felismerhtők

Tárolás Hidegben Szobahőmérsékleten 
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Tesztelési procedúra és tesztértékelés 

1 csepp 
szérum/plazma/ 
teljes vér 2 csepp puffer 

10 perc után 

C 
IgG 
IgM 

C 
IgG 
IgM 

C 
IgG 
IgM 

C 
IgG 
IgM 

C 
IgG 
IgM 

C 
IgG 
IgM 

C 
IgG 
IgM 

C 
IgG 
IgM 

IgM 
pozitív 

IgG 
pozitív 

IgM és IgM 
pozitív 

negatív érvénytelen 



COVID-19 IgG/IgM Tesztkészlet (Aranykolloid módszer) 

Klinikai adatok 

A COVID-19 IgG/IgM érzékelőkészlet (teljes vér/szérum/plazma) 1020 mintával lett értékelve. 

Az eredményeket összehasonlították a klinikai diagnózissal (RT-PCR alapú). 

Módszer 

RT-PCR 

Összes 

Pozitív Negatív 

COVID-19 Pozitív 192 14 206 

IgG/IgM 

Tesztkészlet 
Negatív 8 806 814 

 Összes 200 820 1020 

Relatív érzékenység 96.00%（192/200） 

Relatív specificitás 98.29%（806/820） 

Pontosság  97.84% (998/1020） 

Globális hálózat 

A Singclean® COVID-19 IgG / IgM tesztkészletet a világ több mint 50 országában értékesítették, mint 

Brazília, Chile, Lengyelország, Spanyolország, Bolívia, Görögország, Litvánia, Ecuador, Ukrajna és 

Törökország. 

F
IG

H
T

 C
O

V
ID

-1
9
 



COVID-19 IgG/IgM Tesztkészlet (Aranykolloid módszer) 

A tesztmódszer korlátai 

Ennek a tesztnek az eredményei mindössze klinikai referenciának minősülnek, ne használja önálló 

diagnózisként. Az eredményeket kombinálja más módszerekkel, mint a CT képek és más tesztmódszerek. 

Kutatások alapján a nukleinsav és antitest tesztelés kombinációja effektíven javítja a kimutatási arányt. 

Hamis negatív eredmény előfordulhat, ha a COVID-19 IgM/IgG-szint a detekciós szint alatt van. Nem 

ajánlott a klinikai tünetek megjelenése utáni 7 napban használni. A COVID-19 fertőzöttek ebben az 

időszakban kaphatnak negatív teszteredményt, mivel ekkor még nem képződött (elég) antitest, így a 

készülék nem detektálja. 

Figyelmeztetés, óvintézkedés 

Ez a COVID-19 antitest tesztkészlet nem otthoni használatra készült, kizárólag egészségügyi dolgozók 

használják. Ha nem szakemberek használják, eltérések lehetnek a teszteredményben, és 

nem biztonságos a vérmintával és az adott készülékkel otthon dolgozni.  

Olvassa el a csomagelhelyezést használat előtt. Olvassa el a használati utasítást és kövesse azt. 

Több, mint 20 perc után ne olvassa le az eredményt. 

A készlet szavatosságának lejárta után ne használja azt. 

Ha az eszköz használat előtt vizes lesz, vagy helytelenül van tárolva hamis eredményeket mutathat. 

Ha a mintát vagy a reagenseket nem sikerül szobahőmérsékletre hozni tesztelés előtt, az csökkentheti az 

eszköz érzékenységét. 

COVID-19 Tesztelési Gy.I.K. 

1.Kit teszteljen?

Bárkit COVID-19 tünetekkel, mint például láz, köhögés, légzésnehézség vagy aki COVID-19 fertőzésnek 

volt kitéve teszteltesse magát. Ha úgy érzi, tesztelnie kéne magát, azt javasoljuk keresse fel háziorvosát 

vagy a tüdőgondozót és jegyezzen elő tesztelésre. 

2.Mit jelent, ha a minta negatívra tesztel COVID-19 IgG/IgM antitestre?

A negatív teszteredmény nem zárja ki a COVID-19 vírusfertőzés lehetőségét, és nem szabad kizárólagos 

alapként használni a kezelés megállapításához. Negatív eredmény előfordulhat, ha a minta kevesebb, 

mint 7 nappal a tünetek kezdete után lett begyűjtve (mielőtt az IgM/IgG antitest-szintek elérik a 

detektálási szintet), vagy több, mint 10 héttel a fertőzés után (túl alacsony antitest-szintek). 

Ha a diagnosztikai teszt negatív, mérlegelni kell a hamis negatív eredmény lehetőségét. 
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COVID-19 IgG/IgM Tesztkészlet (Aranykolloid módszer) 

COVID-19 Tesztelési Gy.I.K. 

3. Mi okozhat hamis negatív eredményt?

a. Egyéni különbségek a tesztkészletekben;

b. Az antitestek vérszintje alacsony és nem éri el a detektálási határt, ez hamis negaítv eredményt is

okozhat; 

c. A teszthez adott vérménnyiség túl kevés;

d. A beteg a fertőzés korai szakaszában van és még nincs elég antitest;

e. Hamis negatív eredmény előfordulhat idősekben vagy immunszupresszált betegekben.

4. Mit jelent, ha a minta pozitív lesz COVID-19 IgG/IgM antitestre?

A pozitív teszteredmény azt jelenti, hogy van anti-COVID-19 IgM/IgG antitest a beteg mintájában, azonban 

ez nem végleges diagnózis COVID-19 fertőzésre. Az eredményeket kombinálja klinikai megfigyelésekkel, 

kórtörténettel és epidemiológiai információkkal a végleges diagnózishoz. 

A Singclean® COVID-19 IgG/IgM Gyorsteszt-készlet (Aranykolloid módszer) úgy lett kifejlesztve, hogy 

minimalizálja a hamis pozitív eredmények számát, azonban ez előfordulhat, ha keresztreakciók zajlanak le 

vagy más okokból is.  

5. Mikor érdemes antitest tesztet végezni?

a. IgM teszteléshez ajánlott kezdeti, 2-3 hete tartó fertőzésben szenvedő beteg mintáját használni

(nukleinsav-teszt pozitív). A teszt közben csak az IgM és a kontroll tesztcsík színváltozását kell figyelni, az 

IgG tesztcsíkot ne vegye figyelembe. 

b. IgG teszteléshez akut fertőzött személyből származó mintát használjon, ami a fertőzés után minimum 3

héttel vagy a gyógyulási periódusban lehetséges (nukleinsav-teszt pozitív). A teszt közben csak az IgG és 

a kontroll tesztcsík színváltozását kell figyelni, az IgM tesztcsíkot ne vegye figyelembe. 

c. Egy páciens mintája csak egy adatként használható, és több vizsgálat sem utalhat pontosságra.

6. Mi a puffer érvényességi ideje?

A puffer érvényességi ideje megegyezik a tesztkészletekével. A puffer általában stabil. A palack 

kinyitása elvileg nem befolyásolja az érvényességi időt. 
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Elkötelezett az egészségügy fejlesztése mellett 

Hangzhou Singclean Medical Products Co.,Ltd. 

Add: No.125(E),10th Street, Hangzhou 

Qiantang New Area, Zhejiang. China 

P.C.: 310018 

Tel: +86-571-63431868 

Fax: +86-571-63431886 

E-mail: marketing@hzxhe.com 

Web: www.Singclean.net 




