
2019-nCOV/COVID-19 IgG/IgM Dispozitiv de 
Testare rapida 

 Inserarea pachetului 
 

Pentru evaluarea calitativă a bolii Coronavirus 2019 (COVID-19 sau 2019-nCOV) IgG / IgM 
în ser uman / plasmă / sânge întreg. Doar pentru utilizare profesională in vitro 

                      DESTINAT UTILIZARII                        
Dispozitivul de testare rapidă IgG / IgM / IgM 2019-nCOV / COVID-19 este un test imunologic 
cromatografic pentru detectarea calitativă a anticorpului IgG și IgM al bolii Coronavirus 2019 în 
sânge întreg, ser sau plasmă umană, ca ajutor în diagnosticul infecțiilor COVID-19. 

                         REZUMAT                              
COVID-19 este o boală infecțioasă respiratorie acută. Oamenii sunt în general sensibili. În 
prezent, pacienții infectați de noul coronavirus sunt principala sursă de infecție; persoanele 
infectate asimptomatice pot fi, de asemenea, o sursă infecțioasă. Pe baza investigației 
epidemiologice actuale, perioada de incubație este de 1 până la 14 zile, de cele mai multe ori 3 
până la 7 zile. Principalele manifestări includ febră, oboseală și tuse uscată. În câteva cazuri, 
congestia nazală, nasul curgător, durerea în gât, mialgia și diareea. 

                          IN PRINCIPIU                               
Acest kit folosește imunocromatografie. Fișa de testare conține: 1) antigen coronavirus 
recombinant marcat cu aur și coloane de aur anticorp de control al calității; 2) două linii de 
detectare (linii IgG și IgM) și o linie de control a calității (linia C) a membranei de nitroceluloză. 
Linia IgM este imobilizată cu un anticorp anti-IgM monoclonal anti-uman pentru detectarea unui 
nou anticorp IgM coronavirus; linia IgG este imobilizată cu un reactiv pentru detectarea unui 
anticorp nou IgG coronavirus; iar linia C este imobilizată cu un anticorp de control al calității. 
Când o cantitate adecvată de probă de testare este adăugată în gaura de probă a cardului de 
testare, eșantionul se va deplasa înainte de-a lungul cardului de testare sub acțiunea capilarului. 
Dacă proba conține un anticorp IgM, anticorpul se va lega de proteina recombinantă marcată cu 
aur coloidal. Complexul imunitar va fi capturat de anticorpul anti-IgM uman imobilizat pe 
membrană pentru a forma o linie IgM purpuriu-roșu, arătând că noul anticorp coronavirus IgM 
este pozitiv. 
Dacă eșantionul conține un anticorp IgG, anticorpul se va lega de proteina recombinantă 
marcată cu aur coloidal, iar complexul imunitar va fi capturat de reactivul imobilizat pe 
membrană pentru a forma o linie IgG de culoare roșu-purpuriu, ceea ce indică faptul că noul IgG 
coronavirus anticorpul este pozitiv. 
Dacă liniile de test IgG și IgM nu sunt colorate, este afișat un rezultat negativ. Cardul de testare 
conține, de asemenea, o linie de control de calitate C. Linia de control al calității fuchsia C ar 
trebui să apară indiferent dacă apare o linie de testare. Linia de control al calității este o bandă 
de culoare a complexului imunitar anticorp de control al calității. Dacă linia de control al calității C 
nu apare, rezultatul testului este nevalid, iar eșantionul trebuie testat din nou cu un alt card de 
testare. 

REACTIVII 
Testul conține proteină spike virus COVID-， particule de proteină nucleară și IgG anti-uman, 

anticorp anti-uman IgM conjugat particule de aur acoperite pe membrană. 

                         PRECAUTII                          
1. Doar pentru utilizare profesională in vitro. Nu folosiți kitul peste data de expirare. 
2. Nu mâncați, beti sau fumați în zona în care sunt probele sau casetele folosite. 
3. Nu folosiți testul dacă punga este deteriorată. 
4. Manevrați toate exemplarele ca și cum ar conține agenți infecțioși. Respectați măsurile de 
precauție stabilite împotriva pericolelor microbiologice pe parcursul testării și urmați procedurile 
standard pentru eliminarea corectă a epruvetelor. 
5. Purtați îmbrăcăminte de protecție, cum ar fi paltoane de laborator, mănuși de unică folosință 
și protecție pentru ochi atunci când probele sunt testate. 
6. Testul utilizat trebuie aruncat în conformitate cu reglementările locale. 
7. Rezultatele negative nu exclud infecția cu SARS-CoV-2, în special la cei care au fost în 
contact cu virusul. Testele de urmărire cu un diagnostic molecular ar trebui să fie considerate a 
exclude infecția la acești indivizi. 
8. Rezultatul testării anticorpilor nu trebuie utilizat ca unică bază pentru diagnosticarea sau 
excluderea infecției SARS-CoV-2 sau pentru informarea stării infecției. 
9. Rezultatele pozitive se pot datora unei infecții anterioare sau prezente cu tulpini de 
coronavirus care nu sunt SARS-CoV-2, cum ar fi coronavirus HKU1, NL63, OC43 sau 229E. 
 

                DEPOZITARE SI STABILITATE                        
1. Ambalajul original trebuie păstrat la 2 ~ 30 ℃, pentru a evita lumina, păstrați la uscat. 
2. Dispozitivul de testare este stabil până la data de expirare imprimată pe punga sigilată. 
Dispozitivul de testare trebuie să rămână în pungă sigilată până la utilizare. 
3. Nu folosiți peste data de expirare, în special la temperaturi peste 30 ℃ sau în condiții de 
umiditate ridicată, trebuie utilizat imediat după deschidere. 

         COLECTAREA SI PREPARAREA                          
1. Dispozitivul de testare rapidă IgG / IgM / IgM 2019-nCOV / COVID-19 este destinat utilizării 
numai cu probe umane de sânge întreg, ser sau plasmă. 
2. Doar epruvete clare, neemolizate sunt recomandate pentru utilizarea acestui test. Serul sau 
plasma trebuie separate cât mai curând posibil pentru a evita hemoliza. 
3. Efectuați testarea imediat după colectarea eșantionului. Nu lăsați epruvete la temperatura 
camerei pentru perioade îndelungate. Probele de ser și plasmă pot fi păstrate la 2-8 ° C până la 
3 zile. Pentru depozitarea pe termen lung, probele de ser sau plasmă trebuie păstrate sub -20 ° 

C. Sângele integral colectat prin puncție venoasă trebuie păstrat la 2-8 ° C dacă testul urmează 
să fie efectuat în două zile de la recoltare. Nu congelați epruvete de sânge întreg. Sângele 
întreg colectat de vârful degetelor trebuie testat imediat. 
4. Containerele care conțin anticoagulante, cum ar fi EDTA, citrat sau heparină, trebuie utilizate 
pentru depozitarea sângelui întreg. 
5. Aduceți epruvete la temperatura camerei înainte de testare. Exemplarele congelate trebuie 
dezghețate complet și amestecate bine înainte de testare. Evitați înghețarea repetată și 
dezghețarea epruvetelor. 
6. Dacă sunt expediate exemplare, împachetați-le în conformitate cu toate reglementările 
aplicabile pentru transportul agenților etiologici. 
7. Serurile Icterice, lipemice, hemolizate, tratate termic și contaminate pot provoca rezultate 
eronate. 

                       MATERIALE                              
• Dispozitive de testare  • Tampon 

• Pipete de plastic de unică folosință • Inserarea pachetului  

• Lancete (numai pentru degetul cu sânge întreg) 
(opțional) • Garnitură de alcool (opțional) 

• Recipiente de colectare a eșantioanelor (nu 
sunt furnizate) 

• • Micropipeta (nu este furnizată) 

• Centrifugă (numai pentru plasmă) (nu 
este furnizată) 

• • Temporizator (nu este furnizat) 
  
 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

Permiteți dispozitivului de testare, eșantionului, tamponului și / sau controalelor să atingă 
temperatura camerei (15-30 ° C) înainte de testare. 
1. Aduceți punga la temperatura camerei înainte de deschidere. Scoateți dispozitivul de 
testare din punga sigilată și folosiți-l cât mai curând posibil. 
2. Puneți dispozitivul de testare pe o suprafață curată și netedă. 
• Pentru eșantioane de ser sau plasmă: 
Folosind pipeta de unică folosință de 5 ul și transferați 1 picătură de ser / plasmă în fosa de 
probă a dispozitivului de testare, apoi adăugați 1 picătură de tampon și porniți cronometrul. 
• Pentru eșantioane sanguine întregi (Venipunctură / Dedoare): 
Folosind pipeta de unică folosință de 5 uL și transferați 2 picături de sânge întreg 
(aproximativ 20 ul) la epruveta dispozitivului de testare, apoi adăugați 1 picătură de tampon și 
porniți cronometrul. 
Notă: Specimenele pot fi aplicate și cu ajutorul unei micropipete. 
3. Așteptați să apară linia / linile colorate. Citiți rezultatele la 10 minute. Nu interpretați 
rezultatul după 15 minute. 

 

               INTERPRETAREA REZULTATELOR                   
IgG POSITIVE: * apare linia colorată în regiunea liniei de control (C) și apare o linie 
colorată în regiunea IgG a liniei de testare. Rezultatul este pozitiv pentru anticorpii 
COVID-19-IgG. 
IgM POSITIVE: * Linia colorată în regiunea liniei de control (C) apare și o linie colorată în 
regiunea de testare IgM. Rezultatul este pozitiv pentru anticorpii COVID-19-IgM și indică 
infecția primară cu COVID-19. 
IgG ȘI IgM POSITIV: * Linia colorată apare în regiunea liniei de control (C) și două regiuni 
ale liniei de testare (IgG și IgM). Rezultatul este pozitiv pentru anticorpii COVID-19-IgG și 
COVID-19-IgM. 
* NOTĂ: Intensitatea culorii în regiunea liniei de testare IgG și / sau IgM poate varia în 
funcție de concentrația de anticorpi COVID-19 din eșantion. Prin urmare, orice nuanță de 
culoare în regiunea liniei de testare IgG și / sau IgM ar trebui considerată pozitivă. 

NEGATIV: apare linia colorată în regiunea liniei de control (C). Nici o linie nu apare în 
regiunea de testare IgG sau IgM. 
INVALID: În regiunea C nu a apărut nicio linie. 
Volumul insuficient de tampon sau tehnicile procedurale incorecte sunt motivele cele mai 
probabile pentru eșecul liniei de control. Examinați procedura și repetați procedura cu un nou 
dispozitiv de testare. Dacă problema persistă, întrerupeți imediat folosirea kitului de testare și 
contactați distribuitorul local. 

                       CONTROL DE CALITATE                         
Controale procedurale interne sunt incluse în test. O linie de culoare care apare în regiunea de 
control (C) este un control procedural pozitiv intern. Confirmă volumul suficient de eșantion și 
tehnica procedurală corectă. 
Standardele de control nu sunt furnizate împreună cu aceasta caseta; cu toate acestea, se 
recomandă ca controalele pozitive și negative să fie testate ca o bună practică de laborator 
pentru a confirma procedura de testare și pentru a verifica performanța corectă a testului. 

                CARACTERISTICI DE PERFORMANTA              
    Sensibilitate și specificitate 

Dispozitivul de testare rapidă IgG / IgM / IgM / COVID-19 pentru anul 2019 a fost comparat 
cu testarea comercială RT-PCR de top folosind probe clinice. Rezultatele arată că 
dispozitivul de testare rapidă 2019-nCoV / COVID-19 IgG / IgM are o sensibilitate și 
specificitate ridicate. 
 
Pentru testarea IgM 

Metoda RT-PCR Rezultate 
totale 

Dispozitiv de test 
rapid COVID-19 IgG / 

IgM 

Rezultate Pozitiv Negativ 

Pozitiv 233 2 235 

Negativ 25 287 312 

Rezultate totale 258 289 547 

*Sensibilitate relativă: 233/258 = 90,31% (IC 95% *: 86,04% -93,40%) 
Specificitate relativă: 287/289 = 99,31% (IC 95% *: 97,34% -99,98%) 
Precizie: 520/547 = 95,06% (IC 95% *: 92,89% -96,61%) 
*Interval de încredere 
Pentru testarea IgM  

Metoda RT-PCR Rezultate 
totale Dispozitiv de test 

rapid COVID-19 IgG / 
IgM 

Rezultate Pozitiv Negativ 

Pozitiv 223 7 230 

Negativ 35 282 317 

Rezultate totale 258 28–9 547 

Sensibilitate relativă: 223/258 = 86,43% (IC 95% *: 81,68% -90,11%) 
Specificitate relativă: 282/289 = 97,58% (IC 95% *: 94,99% -98,92%) 
Precizie: 505/547 = 92,32% (IC 95% *: 89,76% -94,29%) 
*Interval de încredere 

Reactivitatea incrucisata 
Dispozitivul de testare rapidă IgG / IgM / IgM / IgM 2019-nCoV 2019 a fost testat pentru virusul 
anti-gripă A, virusul anti-gripă B, anti-RSV, anti-adenovirus, HBsAg, anti-sifilis, anti-reumatoid 
anti-HIV factor, anti-M. Pneumonia, anti-Chlamydiapneumoniae și probe pozitive anti-VHC. 
Rezultatele nu au arătat nicio reactivitate încrucișată. 

Substanțe care interferează 
Următorii compuși au fost testați folosind dispozitivul de testare rapidă IgG / IgM 2019-nCoV / 
COVID-19 și nu a fost observată nicio interferență. 
Trigliceridele:5000mg/L  Acid ascorbic: 20mg/dL    Hemoglobina 1000mg/dL  
Bilirubina: 60mg/dL  Acid oxalic: 100mg/dL Albumină serică umana2000mg/dL 

                          LIMITARI                             
1.Precizia testului depinde de procesul de colectare a probelor. Eșantion incorect 
colectarea, depozitarea necorespunzătoare a eșantioanelor, eșantioanele invechite sau ciclurile 
repetate de îngheț-dezgheț 
probele vor afecta rezultatele testelor. 
2. Caseta de testare asigură doar detectarea calitativă a anticorpului COVID-19 din probă. 
Dacă doriți să detectați conținutul specific al unui indicator, utilizați profesionistul relevant 
instrumente. 
3. Rezultatul testului acestui kit este doar pentru referință clinică și nu trebuie utilizat ca unică 
bază 
pentru diagnostic și tratament clinic. Managementul clinic al pacienților trebuie luat în 
considerare în asociere cu simptomele / semnele lor, istoricul medical, alte teste de laborator și 
tratamentul 
răspunsuri. 
4. Se recomandă revizuirea rezultatelor negative suspecte prin utilizarea metodelor de detectare 
a acidului nucleic sau de identificare a culturii de virus. 

5. Analiza posibilității de rezultate negative false ： 

-Colectarea, transportarea și prelucrarea nerezonabila a probelor pot duce la rezultate fals 
negative. 
-Variațiile genetice ale virusului pot provoca modificări ale determinanților de anticorpi, care pot 
duce la rezultate fals negative. 
-Tipul de eșantion optim și timpul de prelevare după infecție nu au fost verificate, astfel încât 
colectarea probelor la momente diferite la același pacient poate evita rezultate fals negative. 
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