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 COVID-19 Tesztkészlet (Aranykolloid módszer) 

  Felhasználási cél 

A Singclean COVID-19 tesztkészlet (aranykolloid módszer) egy szilárd fázisú immunkromatográfiai vizsgálat a COVID-19-

ből származó antigén gyors, kvalitatív kimutatására emberi orrtampon mintában. Ez a teszt csak előzetes vizsgálati 

eredményt ad. Ezért a COVID-19 tesztkészlettel (aranykolloid módszerrel) rendelkező bármely reaktív mintát alternatív 

vizsgálati módszer(ek)kel és klinikai eredményekkel kell megerősíteni. 

Ez a gyors antigén tesztkészlet a második tesztkészlet, amelyet a Singclean Medical fejlesztett ki a COVID-19 tesztelésre 

aranykolloid módszer alapján, miután márciusban világszerte piacra dobták a Singclean COVID-19 IgG / IgM 

tesztkészletet, amely egy antitest teszt.  

  A COVID-19 legfőbb tünetei 

Láz 

Kimerültség 

Köhögés 

Légzésnehézség 

  Jellemzők 

•Az eredmény 15 perc után elkészül 

•Pontos diagnosztikai eszköz az aktív fertőzés detektálására 

•Könnyen kezelhető és egyszerűen leolvasható az eredmény 

•Megfizethető, nincs szükség műszerre, hordozható 

•Lehetővé teszi a tömeges tesztelést 

•Kizárólag egészségügyi dolgozók részére 



 

   

   

 
PCR-es nukleinsav-teszt Antitest teszt Antigén teszt 

Klinikai érték Diagnózis, aranystandard Kiegészítő diagnózis Diagnózis és szűrés 

Mikor végezzük el? 
A fertőzés korai 

szakaszában 

A fertőzés késői vagy 

visszatérő szakaszában 
A fertőzés korai szakaszában 

Eredmény ideje 6 óra 10-15 perc 10-15 perc 

Létesítményigény 
PCR laboratórium, 

komplex 

Nincs speciális 

létesítményigény, 

egészségügyi dolgozóknak 

könnyű használni 

Nincs speciális létesítményigény, 

egészségügyi dolgozóknak könnyű 

használni 

Ár Magas Alacsony Alacsony 

Mintaigény 
Nyál-, orr-, száj- vagy 

anális tamponminta 
Teljes vér, szérum, plazma Orr vagy torok tamponminta 

Tárolás Hidegben Szobahőmérsékleten Szobahőmérsékleten 

Érzékenység 

Nagy; fals pozitív 

eredmény nem valószínű, 

fals negatív ekőfordulhat 

Közepes; fals pozitív és 

negatív is előfordulhat 

Közepes; a fals pozitív nem valószínű, 

fals negatív előfordulhat és a negatív 

eredményt PCR teszttel lehet 

megerősíteni. Habár az antigéntesztek 

kevésbé pontosak, mint a PCR tesztek, 

ezek olcsóbbak és gyorsabban 

biztosítanak eredményt. 

 

 

  

 

A COVID-19 tesztelési módszereinek összehasonlítása 



 

COVID-19 Tesztkészlet (Aranykolloid módszer) 

  Termékinformáció 

Termék neve Singclean COVID-19 tesztkészlet 

Teszt típusa Antigén teszt 

Teszt elve Aranykolloid módszer 

Minta típusa Orrtampon 

Minta térfogata 3 csepp a kivont mintából (kb. 100 µl) 

Kvalitatív/Kvantitatív Kvalitatív 

Teszt időtartama 15 perc 

Működési hőmérséklet 15-30 °C 

Tárolási hőmérséklet 4-30 °C 

Eltarthatóság (bontatlanul) 24 hónap 

 

  Klinikai adatok 

Termék neve Singclean COVID-19 tesztkészlet 

Érzékenység 88.89% 

Specificitás 97.87% 

Pontosság 94.17% 

 



 Tárolás és stabilitás 
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. 

. 

Leírás Kép A készlet elemei Karton 

1 használati utasítás 

1 papír munkapad 

20 tesztkészlet 

20 steril tampon 

20 kinyerőcső és csepegtető dugó 

1 üveg extrakciós puffer (6 ml) 

600 db, 

L650*W270*H370

mm 

X10 

 

2. Az orrgarat hátulsó felületén húzza végig a tampont.1. Helyezze a steril tampont a páciens orrlyukába úgy, hogy elérje az

orrgarat hátulsó felületét. 

3. Húzza ki a steril tampont az örrüregből. 4. Tegye a tampont egy extrakciós puffer csőbe, amibe 

előzetesen tegyen 6 csepp extrakciós puffert. Mozgassa 

körbe a tampont nagyjából 10 alkalommal. 

5. Hagyja a tampont az extrakciós csőben 1 

percig. Távolítsa el a tampont úgy, hogy közben 

préselje ki belőle a folyadékot. 

6. Tegye a cseppentő dugót a tetejére. 7. Cseppentsen 3 cseppet a készülék mintagyűjtő 

részére. 
8. Olvassa le a teszteredményt 15 perc múlva. 

15 perc 

Csomagolás



 

 COVID-19 Tesztkészlet (Aranykolloid módszer) 

 

C 

T 

Pozitív Negatív Érvénytelen 

Pozitív: 

Ha mind a kontoll (C), mind a tesztcsík (T) megjelenik, az eredmény COVID-19 (SARS-CoV-

2) antigén jelenlétére utal a mintában. Az eredmény COVID-19 pozitív. 

Negatív: 

Ha csak a kontroll csík (C) jelenik meg, az eredmény arra utal, hogy a mintában nincs jelen COVID-19 (SARS-

CoV-2) antigén. Az eredmény COVID-19 negatív. 

Érvénytelen: 

Ha a kontroll csík (C) nem jelenik meg a teszt elvégzése után, az eredmény érvénytelennek minősül. Ennek 

valószínűsíthető oka a mintatérfogat elégtelensége, vagy az eljárási technikát helytelenül vitték véghez. 

Nézze meg újra az instrukciókat, és ismételje meg a tesztet egy új készlettel.  

Korlátozó tényezők 
1. Amennyiben lehetséges, használjon friss mintát. 

2. A pozitív eredmény nem zárja ki bakteriális fertőzés vagy más vírussal való ko-fertőzés lehetőségét. 

3. Negatív eredmény előfordulhat, ha a mintában nincs a detektáláshoz elegendő COVID-19 antigén, vagy 

nem sikerült kinyerni az antigént az orrüregből. 

4. A negatív eredmény nem zárja ki a COVID-19-cel való fertőzöttség lehetőségét, ezért ne használja egyedüli 

vagy végleges tesztként a kezeléssel vagy betegkezeléssel kapcsolatos döntések meghozatalához. A 

negatív eredmény megítélésénél figyelembe kell venni a beteg friss kitettségeit, kórtörténetét és a COVID-

19 betegség klinikai tüneteinek meglétét. Pontosabb eredményekért végezzen több tesztet, vagy 

kombinálja más tesztelési módszerekkel.  

Figyelmeztetés 
1. Ez teszt nem alkalmas otthoni használatra, kizárólag egészségügyi dolgozók által alkalmazható. 

2. Az optimális vizsgálati teljesítményhez szükséges az ebben a betétlapban leirt vizsgálati eljárás szigorú 

betartása. A nem elég pontos vagy nem megfelelő mintagyűjtés, tárolás és szállítás fals vizsgálati 

eredményeket okozhat. 

 

 

C C 

T T 

Az eredmény kiértékelése 



 

 

Elkötelezett az egészségügy fejlesztése iránt 

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 




