
COVID-19 IgG/IgM tesztkészlet
（Aranykolloid módszerrel működő）

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az aranykolloid módszerrel működő COVID-19 IgG/IgM tesztkészlet egy szilárdfázisú immunkromatográfiás 
teszt, ami az emberi teljes vérben, szérumban vagy plazmában lévő, új koronavírus elleni IgG és IgM 
antitestek megkülönböztető, gyors és kvalitatív kimutatására használható. A teszt csak előzetes vizsgálati 
eredményt biztosít. Ez azt jelenti, hogy minden olyan mintát, ami reakciót mutat az aranykolloid módszerrel 
működő COVID-19 IgG/IgM tesztkészlettel, meg kell erősíteni más vizsgálati módszerrel/módszerekkel, 
illetve össze kell vetni a klinikai képpel.
KÜLÖNBÖZŐ KISZERELÉSEK
1 teszt/doboz, 20 teszt/doboz, 50 teszt/doboz, 100 teszt/doboz
BEVEZETÉS
Az új koronavírus a béta-koronavírusok nemzetségéhez tartozik. A COVID-19 egy fertőző, heveny légzőszer-
vi megbetegedés. Az emberek általában fogékonyak erre a fertőzésre. Jelenleg a fertőzés elsődleges 
forrásának az új koronavírussal fertőzött betegek számítanak; a tünetmentes fertőzöttek is megfertőzhetnek 
másokat. A jelenlegi járványügyi vizsgálatok szerint a lappangási idő 1–14, a legtöbb esetben 3–7 nap. A 
betegség elsősorban lázat, kimerültséget és száraz köhögést okoz. Egyes esetekben orrdugulás, orrfolyás, 
torokfájás, izomfájdalom és hasmenés is előfordulhat.
ALAPELV
Az aranykolloid módszerrel működő COVID-19 IgG/IgM tesztkészlet az aranykolloid immunkromatográfia 
elvén működik. A teszt nitrocellulóz membránra rögzített anti-humán IgM (IgM tesztcsík) és IgG antitestet 
(IgG tesztcsík), valamint kecske anti-egér IgG-t (C, vagyis „kontroll” csík) használ. A vörös színű 
konjugátumpárnában olyan aranykolloid van, ami aranykolloiddal konjugált rekombináns COVID-19 
antigénekhez van konjugálva (COVID-19 konjugátumok). Amikor mintát, majd tesztpuffert adunk a mintagyű-
jtő nyílásba, az IgM és/vagy IgG antitestek, ha jelen vannak a mintában, a COVID-19 konjugátumokhoz 
kötődnek, antigén-antitest komplexeket képezve. Ez a komplex a kapilláriselv alapján keresztülvándorol a 
nitrocellulóz membránon. Amikor a komplex találkozik a rögzített antitestek megfelelő sorával (anti-humán 
IgM és/vagy anti-humán IgG), a komplex csapdába esik, ami vörös színű vonalat eredményez, megerősítve 
a reaktív teszteredményt. Ha nem jelenik meg színes csík a vizsgálati régióban, az non-reaktív eredményt 
jelent.
Függetlenül attól, hogy a vizsgálati mintában van-e COVID-19 IgG/IgM antitest, színes vonal jelenik meg a 
minőség-ellenőrző csíkon (C csík). A minőség-ellenőrző csíkon (C csík) megjelenő színes vonal segítségével 
lehet eldönteni, hogy van-e elegendő minta, és hogy a kromatográfiai eljárás megfelel-e a normális standard-
nak, valamint ez szolgál a reagens belső kontroll standardjaként is.
A TERMÉK A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA
Lezárt tasakok, amelyek mindegyike egy tesztkazettát és egy nedvszívó anyagot, és egy cseppentőfejet 
tartalmaz
Lándzsák(kizárólag teljes vér ujjbegyszúrással történő vételéhez)
sterilizáló tabletta(kizárólag teljes vér ujjbegyszúrással történő vételéhez)
Puffer
Használati útmutató
A KÖVETKEZŐ ESZKÖZÖKET A TERMÉK NEM TARTALMAZZA, DE AZOKRA SZÜKSÉG VAN
1. Mintavételi tartályok               2. Centrifuga (kizárólag plazmához)                   3. Időmérő
TÁROLÁS ÉS STABILITÁS
A készlet szobahőmérsékleten vagy hűtőben is tárolható (4–30°C). A teszt a lezárt tasakon feltüntetett lejárati 
dátumig van stabil állapotban. A tesztnek a felhasználásáig a lezárt tasakban kell lennie. NE FAGYASSZA 
LE! Ne használja a lejárati dátumot követően!
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
1. Kizárólag szakmai in vitro diagnosztikai felhasználásra. Ne használja a lejárati dátumot követően.
2. A teljes használati utasítást el kell olvasnia a teszt elvégzése előtt. Az ebben foglaltaktól történő eltérés 
pontatlan vizsgálati eredményekhez vezet.
3. Ne használja, ha a cső/tasak sérült vagy törött.
4. A teszt kizárólag egyszeri felhasználásra készült. Semmilyen körülmények között ne használja újból.
5. Minden mintával kapcsolatban úgy járjon el, mintha az fertőző ágenst tartalmazna. A tesztelés során tartsa 
be a mikrobiológiai veszélyekkel kapcsolatos óvintézkedéseket, és kövesse a minták megfelelő ártalmat-
lanításának szokásos eljárásait.
6. A minták vizsgálata során viseljen védőruházatot, például laboratóriumi köpenyt, eldobható kesztyűt és 
szemvédőt.
7. A páratartalom és a hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja az eredményeket.
8. Ne végezze el a tesztet olyan helyiségben, ahol nagy a légáramlás, azaz elektromos ventilátor vagy erős 
légkondicionáló működik.
9. Az aranykolloid módszerrel működő COVID-19 IgG/IgM tesztkészletet (a továbbiakban: Termék) az emberi 
test által a megfertőződés után a COVID-19 ellen termelt antitestek kimutatására használják. Előfordulhat, 
hogy COVID-19-pozitív betegek esetében a termék negatív eredményt ad a pozitivitás időszakában, mivel 
lehetséges, hogy az emberi szervezet semennyi vagy nagyon kevés antitestet termel ebben az időszakban, 
amelyeket a Termék nem tud kimutatni.
10. A termék csak kiegészítő diagnosztikai eszközként használható COVID-19 fertőzött betegeknél, nem 
szolgálhat a COVID-19 fertőzés végső diagnózisaként. A teljes diagnózis érdekében más orvosi vizsgálatok-
kal kell kombinálni.
11. A terméket egészségügyi szakemberek számára tervezték. Használatuk kizárólag egészségügyi szakem-
berek számára javasolt. A vizsgált egyének nem használhatják.
12. A felhasznált reagenseket és tartozékokat szintén fertőzésforrásként, biológiailag veszélyes hulladékként 
kell kezelni.
MINTAVÉTEL
1. Az aranykolloid módszerrel működő COVID-19 tesztkészlethez teljes vér, szérum vagy plazma használ-
ható.
2. A lehető leghamarabb válassza el a szérumot vagy plazmát a vértől a hemolízis elkerülése érdekében. 
Kizárólag tiszta, nem hemolizált mintát használjon.
3. A tesztelést a mintavételt követően azonnal el kell végezni. Ne hagyja a mintákat szobahőmérsékleten 
hosszabb ideig. A szérum- és plazmaminták 2–8 °C-on legfeljebb 3 napig tárolhatók. Tartós tároláshoz a 
mintákat -20 °C alatti hőmérsékleten kell tárolni. A vénás vérvétellel vett teljes vért 2–8 °C-on kell tárolni, ha 
a tesztet a vérvételtől számított 2 napon belül el fogják végezni. Ne fagyasszon le teljes vért tartalmazó 
mintákat! Az ujjbegyszúrással gyűjtött teljes vért azonnal vizsgálatnak kell alávetni.
4. Hagyja a mintákat szobahőmérsékleten a vizsgálat előtt. A lefagyasztott mintákat teljesen ki kell olvasztani 
és fel kell keverni a teszt előtt. Nem szabad a mintákat többször lefagyasztani és felolvasztani.
5. Ha a mintákat szállítják, azokat az etiológiai ágensek szállítására vonatkozó helyi előírásoknak 
megfelelően kell csomagolni.
A TESZT FOLYAMATA
Hagyja, hogy a tesztkazetta, a minta, a puffer és/vagy a kontrollok a teszt előtt felvegyék a 
szobahőmérsékletet (15–30 °C).
1. Vegye ki a tesztkazettát a lezárt fóliatasakból és a lehető leghamarabb használja fel. A legjobb 
eredmények akkor érhetőek el, ha a vizsgálatot egy órán belül elvégzik.
2. Helyezze a tesztet egy tiszta, vízszintes felületre.
Szérum- vagy plazmaminták esetén:
A készletben lévő cseppentőfejjel szívjon fel a szérum-/plazmamintából, majd cseppentsen 1 csepp 
szérum-/plazmamintát a mintagyűjtő nyílásba (S). Ezt követően azonnal cseppentsen 2 cseppnyi pufferolda-
tot is a mintagyűjtő nyílásba (S). Kerülje a levegőbuborékokat. Teljesvérminták esetén:
A készletben lévő cseppentőfej segítségével juttasson 1 csepp teljes vért a teszt mintagyűjtő nyílásába (S), 
majd azonnal cseppentsen ugyanoda 2 csepp pufferoldatot is. Kerülje a levegőbuborékokat.
3. Várjon a színes vonal(ak) megjelenésére. Az eredménynek 10 perc után meg kell jelennie. Ne értékelje a 
vizsgálat eredményét 20 percen túl.
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
megfelelő használat, kényelmes és gyors

AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE
NEGATÍV: Ha csak a C csík jelenik meg, a két T csík (IgG és IgM) vörös színének hiánya azt jelzi, hogy a 
mintában nem mutatható ki COVID-19 elleni antitest. Az eredmény negatív. IgM-POZITÍV:
Ha a C csík mellett csak IgM csík jelenik meg, akkor a teszt azt jelzi, hogy COVID-19 elleni IgM antitest van 
a mintában. Az eredmény pozitív COVID-19 elleni IgM-re.
IgG-POZITÍV:
Ha a C csík mellett csak IgG csík jelenik meg, akkor a teszt azt jelzi, hogy COVID-19 elleni IgG antitest van 
a mintában. Az eredmény pozitív COVID-19 elleni IgG-re.
IgG- és IgM-POZITÍV:
Ha a C csík mellett az IgG és az IgM csík is megjelenik, akkor a teszt azt jelzi, hogy COVID-19 elleni IgG és 
IgM antitest is van a mintában. Az eredmény pozitív COVID-19 elleni IgG-re és IgM-re.
ÉRVÉNYTELEN:
Nem jelenik meg a kontrollcsík. A kontrollcsíkkal kapcsolatos hibák oka valószínűleg a minta elégtelen 
mennyisége vagy az eljárás során alkalmazott helytelen technikák. Tekintse át az eljárást, és ismételje meg 
a tesztet egy új tesztkazettával. Ha a probléma továbbra is fennáll, azonnal hagyja abba a tesztkészlet 
használatát, és lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval.
MINŐSÉGELLENŐRZÉS
A teszt tartalmaz egy eljárási kontrollt. A kontroll régióban (C) megjelenő piros vonal a belső eljárási kontroll. 
Megerősíti, hogy megfelelő volt a minta mennyisége és az eljárási technika.
Kontroll standardok nem tartoznak ehhez a készlethez; javasolt azonban a jó laboratóriumi gyakorlatnak 
megfelelően pozitív és a negatív kontrollokat is tesztelni a vizsgálati eljárás megerősítése és a megfelelő 
vizsgálati teljesítmény igazolása érdekében.
KORLÁTOK
1.Használjon friss mintákat, amikor csak lehetséges. A fagyasztott és felolvasztott minták (különösen, ha ez 
ismételten megtörténik) olyan részecskéket tartalmaznak, amelyek elzárhatják a membránt. Ez lelassítja a 
reagensek áramlását, és magas háttérszínhez vezethet, ami megnehezíti az eredmények értelmezését.
2.A teszt optimális teljesítményéhez szigorúan követni kell a vizsgálati eljárásáról jelen dokumentumban 
foglaltakat. Az eltérések hibás eredményekhez vezethetnek.
3.Egy vizsgált alany negatív eredménye azt mutatja, hogy nem mutatható ki COVID-19 elleni antitest a 
szervezetében. A negatív vizsgálati eredmény azonban nem zárja ki a COVID-19 expozíció vagy fertőzés 
lehetőségét.
4.Negatív lehet a vizsgálat eredménye, ha a mintában lévő COVID-19 elleni antitestek mennyisége a 
vizsgálat kimutatási határértéke alatt van, vagy ha a vizsgált antitestek nincsenek jelen a betegségnek abban 
a szakaszában, amelyben a mintavétel történt.
5.Néhány szokatlanul magas titerű heterofil antitestet vagy reumatoid faktort tartalmazó minta befolyásolhat-
ja a várt eredményeket.
6.Mint minden diagnosztikai teszt esetében, a végleges klinikai diagnózisnak nem egyetlen teszt 
eredményén kell alapulnia, azt csak orvos állíthatja fel az összes klinikai és laboratóriumi eredmény 
kiértékelését követően.
A TESZT TELJESÍTMÉNYÉNEK JELLEMZŐI
A (teljes vérrel/szérummal/plazmával használható) COVID-19 IgG/IgM tesztkészletet 1020 minta vizsgálatával 
értékelték. Az eredményeket az RT-PCR alapján felállított klinikai diagnózissal hasonlították össze.
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A CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETETT SZIMBÓLUMOK
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1. Állandó hőmérséklet, 
    változatlan pozíció;    

2. Masszírozza át az ujjbegyet;  3. Fertőtlenítse az alkoholos
     tablettával;

4. Vérvétel és tűszúrás 
    az ujjbegybe;    

5. Törölje le az első vércseppet 
    a steril, száraz vattakoronggal;

6. Használjon eldobható 
    mikropipettát a vér felszívásához;
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