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COVID-19 IgG/IgM gyorsteszt készlet  
(teljes vérrel, szérummal, plazmával használható) 
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AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS 
A COVID-19 IgG/IgM gyorsteszt a koronavírus (nCoV) újonnan azonosított törzse, a 2019-nCoV 
elleni IgG és IgM antitestek kvalitatív kimutatására szolgáló kromatográfiás immunovizsgálat teljes 
vér, szérum vagy plazma mintából. 
 
ÖSSZEFOGLALÁS 
A koronavírusok az emberek, az emlősállatok és a madarak körében széles körben elterjedt, légúti, 
enterális, máj- és neurológiai megbetegedéseket okozó, burokkal rendelkező RNS vírusok. Hét 
koronavírus fajról ismert, hogy emberi megbetegedést okoz. Közülük négy — a 229E, az OC43, az 
NL63 és a HKU1 — elterjedt, és normál immunrendszerű személyeknél általában megfázásos 
tüneteket okoz. A másik három törzs — a súlyos akut légúti szindrómát okozó koronavírus (SARS-
COV), a közel-keleti légúti szindrómát okozó koronavírus (MERS-COV), és az új koronavírus (a 
COVID-19-et előidéző 2019-nCoV) — zoonotikus eredetű, és néha halálos betegséget is képesek 
okozni. A 2019-nCoV elleni IgG és IgM antitestek a kitettséget követően 2-3 héten belül 
kimutathatóak. Az IgG pozitív marad, de az idő teltével az ellenanyagszint csökken. 
 
A TESZT MŰKÖDÉSI ELVE 
A COVID-19 IgG/IgM gyorsteszt készlet (teljes vérrel, szérummal, plazmával használható) laterális 
áramlású kromatográfiás immunovizsgálat. A teszt során az antihumán IgM (IgM tesztsáv), 
antihumán IgG (IgG tesztsáv) és kecske antiegér IgG (C kontrollsáv) antitest nitrocellulóz csíkon 
rögzül. A burgundivörös konjugátumfolt aranykolloiddal konjugált rekombináns COVID-19 antigén-
aranykolloid konjugátumot (COVID-19 konjugátum), valamint egér IgG-aranykolloid konjugátumot 
tartalmaz. Amikor a mintát, majd a puffert becseppentik a mintalyukba, ha a minta tartalmaz 2019-
nCoV elleni IgM és/vagy IgG antitestet, az antitestek kötődnek a COVID-19 konjugátumhoz és 
antigén antitest komplexet képeznek. A komplex ezután a kapilláris-elv alapján keresztüláramlik a 
nitrocellulóz membránon. Amikor eléri a megfelelő tesztsávban immobilizált antitesteket (antihumán 
IgM-et és/vagy antihumán IgG-t), a tesztsáv régióban burgundivörös vonal jelenik meg, ami az 
antitesttel reakciót adó eredményt jelent. Amennyiben nem jelenik meg színes vonal a tesztsávban, 
nem jött létre reakció, vagyis az eredmény negatív. A teszt beépített kontrollt is tartalmaz (C sáv). 
Ez a kecske antiegér IgG/egér IgG-arany konjugátum alkotta immunkomplex burgundivörös vonala, 
amely a tesztsáv színétől függetlenül mindig megjelenik a kontrollsávban. Ha mégsem jelenik meg, 
az eredmény érvénytelen, és a mintát egy másik eszközzel újra kell vizsgálni. 
 
A KÉSZLET TARTALMA 
Vizsgálati eszközök és cseppentő egyedi tasakos csomagolásban 
Puffer 
Használati utasítás 
 
A FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI ESZKÖZÖK 
Óra, mintagyűjtő tartály, centrifuga 
 
TÁROLÁS ÉS STABILITÁS 
A készlet szobahőmérsékleten vagy hűtőben (2-30°C között) tárolandó. A teszt a lezárt tasakra 
nyomtatott lejárati dátumig stabil. A tesztet a felhasználásig a lezárt tasakban kell tárolni. 
NEM FAGYASZTHATÓ. A lejárati idő után ne használja fel. 
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FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 
1. Kizárólag szakember általi in vitro diagnosztikai használatra szolgál. A lejárati idő után nem 
használható fel. 
2. A teszt elvégzése előtt gondosan olvassa végig ezt a tájékoztatót. Az utasítások be nem tartása 
következtében pontatlan lesz a vizsgálati eredmény. 
3. A tesztet nem szabad felhasználni, ha a tasak sérült. 
4. A teszt egyszer használatos. Semmilyen körülmények között ne használja újra. 
5. Minden mintát fertőzöttként kell kezelni. Minden eljárás során be kell tartani a mikrobiológiai 
kockázatok elkerülésére szolgáló óvintézkedéseket, és a mintákat a helyes ártalmatlanításra 
vonatkozó szabványos eljárás szerint kell megsemmisíteni. 
6. A minták vizsgálata során védőfelszerelést, laboratóriumi köpenyt, egyszer használatos kesztyűt 
és védőszemüveget kell viselni. 
7. A nedvesség és a hőmérséklet megzavarhatja az eredményt. 
8. Ne végezze olyan helyiségben a tesztet, ahol ventilátor vagy légkondicionáló működése miatt erős 
a légmozgás. 
 
MINTAVÉTEL 
1. A COVID-19 IgG/IgM gyorsteszt készlet tejes vér, szérum vagy plazma vizsgálatára alkalmas. 
2. A hemolízis elkerülése érdekében a levétel után a lehető leghamarabb szeparálja a szérumot vagy 
a plazmát. Csakis tiszta, nem hemolizált mintán végezze el a tesztet. 
3. A tesztet a mintavétel után azonnal el kell végezni. A mintát ne tárolja hosszabb ideig 
szobahőmérsékleten. A szérum- és plazmaminta legfeljebb 3 napig 2-8°C közötti hőmérsékleten 
tárolható. Hosszútávú tárolás -20°C hőmérsékleten lehetséges. Amennyiben a tesztet 2 napon belül 
elvégzik, a vénából levett teljes vért 2-8°C fokon tárolja. Teljesvér-mintát ne fagyasszon le. Az 
ujjbegyből vett teljesvér-mintán azonnal el kell végezni a tesztet. 
4. A teszt elvégzése előtt hagyja a mintát szobahőmérsékletűre melegedni. A lefagyasztott mintát 
hagyja teljesen kiolvadni és a teszt elvégzése előtt jól keverje fel. A mintát tilos újrafagyasztani. 
5. Ha a mintát szállítani kell, tartsa be az etiológiai anyagok szállítására vonatkozó helyi 
szabályozást. 
 
TESZTELÉSI ELJÁRÁS 
A teszt elvégzése előtt hagyja a tesztkazettát, a mintát és/vagy kontrollokat szobahőmérsékletűre 
melegedni (15-30°C). 
Szérum- és plazmaminta esetén: 
A cseppentővel szívjon fel annyi szérumot vagy plazmát, hogy a szintje a vonalnál legyen (kb. 10 μ
l), és cseppentse a mintalyukba. Adjon hozzá 2 csepp puffert (kb. 80 μl) és indítsa el az órát. Lásd 
az alábbi ábrát. Vagy: 
Pipettával szívjon fel 10 μl szérumot/plazmát, és cseppentse a mintalyukba. Adjon hozzá 2 csepp 
puffert (kb. 80 μl) és indítsa el az órát. 
Vénából vett teljesvér-minta esetén: 
A cseppentővel szívjon fel annyi mintát, hogy a szintje kb. 1 cm-rel a vonal fölött legyen, és 
cseppentsen egy teljes cseppet (kb. 20 μl) a mintalyukba. Adjon hozzá 2 csepp puffert (kb. 80 μl) 
és indítsa el az órát. Vagy: 
Pipettával cseppentsen 20 μl teljes vért a mintalyukba. Adjon hozzá 2 csepp puffert (kb. 80 μl) és 
indítsa el az órát.  
Ujjbegyből vett teljesvér-minta esetén: 
A cseppentővel szívjon fel annyi mintát, hogy a szintje kb. 1 cm-rel a vonal fölött legyen, és 
cseppentsen egy teljes cseppet (kb. 20 μl) a mintalyukba. Adjon hozzá 2 csepp puffert (kb. 80 μl) 
és indítsa el az órát. Vagy: 
A szúrás helyéről kapilláris pipettával vegyen fel kb. kb. 20 μl vért és cseppentse a mintalyukba. 
Adjon hozzá 2 csepp puffert (kb. 80 μl) és indítsa el az órát. 
 
Várjon, amíg megjelennek a színes vonalak. Az eredményt 10 perc múlva olvassa le. A pozitív 
eredmény már 2 perc múlva látható. A 15 perc után leolvasott eredmény nem tekinthető 
érvényesnek. 



3 

 

 

AZ EREDMÉNY LEOLVASÁSA 
NEGATÍV: 
Ha csak a C vonal jelenik meg és az IgG és IgM tesztsávban nem látható burgundivörös 
szín, akkor a mintában nincsenek COVID-19 elleni antitestek; a teszt eredménye negatív. 
IgM POZITÍV: 
Ha a kontrollsávban megjelenő vonalon kívül csak az IgM tesztsávban jelenik meg a vörös 
vonal, a mintában IgM COVID elleni antitestek vannak; a teszt eredménye IgM anti-COVID-
19 pozitív. 
IgG POZITÍV: 
Ha a kontrollsávban megjelenő vonalon kívül csak az IgG tesztsávban jelenik 
meg a vörös vonal, a mintában IgG COVID elleni antitestek vannak; a teszt 
eredménye IgG anti-COVID-19 pozitív. 
IgG és IgM POZITÍV: 
Ha a kontrollsávban megjelenő vonalon kívül az IgG és az IgM tesztsávban is 
megjelenik a vörös vonal, a mintában IgG és IgM COVID elleni antitestek 
vannak; a teszt eredménye IgG és IgM anti-COVID-19 pozitív. 
ÉRVÉNYTELEN: 
A kontrollvonal nem látható. A leggyakoribb ok a minta elégtelen 
mennyisége vagy az eljárás helytelen elvégzése. Olvassa el ismét a 
leírást, és ismételje meg a tesztet egy új készlettel. Ha ismét ebbe a 
problémába ütközik, akkor azonnal hagyja abba a teszt használatát és 
forduljon a helyi forgalmazóhoz. 
 
KORLÁTOK 
1. Amikor csak lehetséges, friss mintát teszteljen. A fagyasztott (és különösen a visszafagyasztott) 
minták olyan részecskéket tartalmazhatnak, amelyek eltömítik a membránt. Ez lassítja a reagensek 
áramlását és erős háttérszínt eredményezhet, ami megnehezíti az eredmény leolvasását. 
2. A teszt akkor működik optimálisan, ha szigorúan betartja a jelen útmutatóban leírt teszteljárást.  
Bármilyen eltérés rendellenes eredményekhez vezet. 
3. A negatív eredmény azt jelzi, hogy a vizsgált személy vérében nincsenek COVID-19 elleni 
antitestek. A negatív eredmény azonban nem zárja ki a COVID-19 fertőzöttség lehetőségét. 
4. Negatív eredmény akkor is előfordulhat, ha a mintában a COVID-19 elleni antitestek titere 
alacsonyabb a minimális kimutatható határértéknél, vagy a mintát a fertőzöttség olyan szakaszában 
vették le, amikor az antitestek még nem jelentek meg a vérben. 
5. Ha a mintában esetleg szokatlanul magas a heterofil antitestek titere vagy a reumás tényező, ez 
kihathat a teszteredményre. 
6. Mint minden diagnosztikai tesztnél, az eredményt itt is az orvos rendelkezésére álló többi klinikai 
információval együtt kell értékelni. 
 

Pozitív

Negatív

Érvénytelen

2 csepp puffer 
10 μl szérum/plazma 

Töltésjelző vonalig 

2 csepp puffer 1 csepp / 20 μl teljes vér 

 Töltésjelző vonal 
fölött 1 cm 
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TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK 
1. Az IgM teszt klinikai teljesítménye 
A fertőzésre fogékony személyek COVID-19 IgG/IgM gyorsteszttel vizsgált mintáját egy 
kereskedelemben kapható IgM EIA készlettel vetették össze. Relatív szenzitivitás: 95.7%, relatív 
specificitás: 97,3%, Pontosság: 96,8% 
2. Az IgG teszt klinikai teljesítménye 
A fertőzésre fogékony személyek COVID-19 IgG/IgM gyorsteszttel vizsgált mintáját egy 
kereskedelemben kapható IgG EIA készlettel vetették össze. Relatív szenzitivitás: 91.8%, relatív 
specificitás: 96,4%, Pontosság: 95,0% 
 
FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 
1. Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. Adv Virus Res 2011; 81: 85-164. 
2. Masters PS, Perlman S. Coronaviridae. In: Knipe DM, Howley PM, eds. Fields virology. 6th ed. 
Lippincott Williams & Wilkins, 2013: 825-58. 
3. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of 
coronaviruses. Trends Microbiol 2016; 24: 490-502. 
4. Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol 2019; 17: 
181-192. 

 

BEIJING KEWEI CLINICAL DIAGNOSTIC REAGENT INC. 
No.7 Yan Qi He, Xi Yi Rd., Huai Rou District, Beijing, P.R.China 

 
Lotus NL B.V. 
Kapcsolattartó: Peter   E-mail: peter@lotusnl.com 
Cím: Koningin Julianaplein 10,1e Verd, 2595AA, The Hague, Hollandia 

Verziószám: 2020-3 
 
KIEGÉSZÍTŐ MEGJEGYZÉSEK A MAGYAR NYELVŰ ÚTMUTATÓHOZ 
A fenti használati utasítás az eredeti gyártói angol szöveg magyar fordítása. A hozzáadott (alábbi) 
tartalmakat dőlt betűvel különböztettük meg. 
A puffertartály zöld kupakjának letekerésekor figyeljen arra, hogy a fehér kupak a helyén maradjon. 
A tesztsáv alsó területén előfordulhat vér felszivárgás. Ezt hagyja figyelmen kívül. A teszt eredményt 
a betűjelzéseknél esetlegesen megjelenő határozott vörös vonal mutatja. 
 
 

Soft-Zellin Alkoholos törlő tupfer – Használati utasítás 
A Soft-Zellin egy gyapjúanyagból (viszkóz, poliészter) készült 0,4 ml, 70 %-os izopropil-alkohollal 
átitatott törlő tupfer. 
Felhasználási területek 
A Soft-Zellin a bőr alá adott injekciók és kapilláris vérvétel előtt a bőrfelület tisztítására használható. 
Rendkívüli tudnivalók 
Ezt a terméket kizárólag a nemzeti egészségügyi törvényeknek és higiéniai előírásoknak 
megfelelően szabad alkalmazni, használata nem helyettesíti a fertőtlenítést. Amennyiben a 
beszúrási hely erősen szennyezett, ajánlatos a területet szappannal és vízzel alaposan megtisztítani. 
Használata esetén beszúrás előtt ügyeljen arra, hogy a felvitt alkohol teljes mértékben elpárologjon! 
Szembe ne kerüljön! Gyermekek kezébe nem kerülhet. A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2012-01 
HU – HARTMANN-RICO Hungária Kft., 2051 Biatorbágy, Budapark 

   PAUL HARTMANN AG, 89522 Heidenheim, Germany 
 
 

MÉRY vérvételi lándzsa 
Figyelmeztetés a fertőzés veszélyének elkerülésre: Soha ne használjon másokkal közösen vérvételi 
lándzsát vagy ujjbegyszúró készüléket! Mindig új, steril lándzsát használjon! A lándzsa egyszer 
használatos. Kerülje, hogy az ujjbegyszúró készülékre vagy belsejébe és a vérvételi lándzsára 
kézkrém, olaj vagy egyéb szennyeződés kerüljön! A használt lándzsa biológiai veszélyforrás. A 
szabályozásoknak megfelelően helyezze a hulladékba! 
További információ: www.mery.hu 
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