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� The test is stable for 2 years if all parts are stored in sealed 

contact and follow the local regulations in force. Children under 14 years 
of age should be assisted by an adult.

1.Open the cap or aluminium film of the tube containing the extraction buffer.

2cm

Test rapid Antigen COVID-19 
(Metoda cu aur coloidal)

dispozitiv de auto-testare – nazal anterior
Instrucțiuni de utilizare

[DENUMIRE PRODUS]

[SPECIFICAȚII] [COMPONENTE]

[DEPOZITARE ȘI DATA EXPIRĂRII]

[CERINȚE MOSTRĂ]

[UTILIZARE PREVĂZUTĂ]

[PRINCIPIUL TESTULUI]

     Test rapid Antigen COVID-19 (Metoda cu aur coloidal) 
dispozitiv de auto-testare – nazal anterior

     1 test/kit, 5teste/ kit, 10 teste/ kit, 25teste/ kit.

     Acest set este folosit pentru a detecta prezența antigenilor  
SARS-CoV-2 în specimenele colectate din partea anterioară a 
nasului. Acesta poate fi utilizat pentru auto-monitorizare în cazul 
simptomelor caracteristice COVID-19, cu toate acestea, nu 
înlocuiește testele bazate pe detectarea acidului nucleic (de 
exemplu analiza PCR).
Un rezultat pozitiv indică faptul că mostra conține antigeni 
SARS-CoV-2. Un rezultat negativ nu elimină posibilitatea de 
infecție. 
Acest kit este destinat utilizării în afara laboratorului, pentru 
auto-monitorizare. Rezultatele testului din kit sunt doar pentru 
scopuri de informare și nu înlocuiesc testele realizate de către 
profesioniștii în domeniul sănătății. Un diagnostic corect poate fi 
stabilit doar în baza simptomelor clinice ale pacientului și a 
rezultatelor altor teste de laborator. 
Testul complet (incluzând toate componentele acestuia) poate fi 
utilizat o singură dată, după utilizare puneți dispozitivul în 
containerul de deșeuri așa cum este indicat mai jos.

     Analiza antigen COVID-19 (Metoda cu aur coloidal) folosește 
principiul  imunodozării fluxului lateral pentru a detecta prezența 
proteinei N (nucleocapsida) a virusului SARS-CoV-2 în 
specimenele colectate nazal.
Atunci când mostra este introdusă în recipientul de mostră, dacă 
proteina N (nucleocapsida) a virusului SARS-CoV-2 este prezentă, 
aceasta se unește cu anticorpii etichetați pe culori care pot 
recunoaște ușor proteina. Mostra intră apoi în zona de testare a 
membranei datorită acțiunii capilare. Există două benzi în această 
regiune, prima (etichetată T) conține anticorpi care pot recunoaște 
într-un mod unic

nucleocapsida virusului SARS-CoV-2 și cea de-a doua bandă 
(etichetată C) se unește doar cu anticorpii care recunosc anticorpii 
etichetați pe culori  de membrană. Astfel, banda etichetată T se 
poate uni cu proteinele nucleocapsidei virusului SARS-CoV-2 care 
s-au unit anterior cu un anticorp colorat, astfel încât eticheta T arată 
o reacție de culoare doar dacă această proteină virală a fost prezentă 
în mostră nazală. Dacă nu a fost prezentă nicio proteină virală în 
mostră, marcajul T nu va decolora banda. În banda C, anticorpii 
etichetați pe culori se unesc astfel încât o reacție de culoare trebuie 
să aibă loc în fiecare caz. Dacă banda etichetată C nu se pătează, 
anticorpii etichetați pe culori nu au ajuns la suprafața de test. Dacă 
nu există nicio reacție de culoare aici, testul nu poate fi evaluat.

     Este necesar un cronometru, care nu este inclus în kit.
     Notă: Componentele din diferite loturi nu pot fi amestecate.
     Amestecarea diferitelor loturi de echipamente va invalida testul. 
Desfaceți dispozitivele doar la pasul indicat mai jos.

Testul este stabil timp de 2 ani dacă toate piesele sunt 
depozitate în pungi sigilate la temperaturi de +2o C până 
la 30°C și ambalajul tuturor dispozitivelor este nedeschis 

Testul trebuie depozitat într-o pungă sigilată până la utilizare. Nu 
înghețați testul și nu-l utilizați după data de expirare.

lângă marcaj.

Vă rugăm să citiți pe pachet data producției și data expirării afișate 

1.  Dezinfectați-vă bine mâinile înainte de utilizare!
2.  Deschideți pachetul ce conține dispozitivul de colectare a mostrei 
și scoateți-l din pachet.
3.  Introduceți încet tot capătul moale al dispozitivului de colectare 
aproximativ 2 cm într-o nară.

4.  Folosind presiune medie, frecați ușor dispozitivul într-o mișcare 
circulară în jurul interiorului nării dvs. de 4 ori timp de 15 secunde. 
5.  Repetați aceeași procedură cu același dispozitiv în cealaltă nară.

Linia de verificare marcată C poate apărea mai devreme. Cu toate 
acestea, asigurați-vă că așteptați 15 minute înainte de citire.  
Rezultatele pe care le citiți înainte nu sunt valabile. Dacă nu apare 
niciun rezultat după 20 de minute, se recomandă să repetați testul cu 
o nouă casetă de testare.

1.  Puneți caseta de testare, soluția lichidă de probe și dispozitivul de 
colectare a mostrei folosite în punga pentru deșeuri și sigilați punga.

     Pozitiv (+): Apar două linii (liniile se decolorează la marcajele C 
și T). O linie trebuie să apară întotdeauna în zona de control (C) și o 
altă linie, cu o culoare diferită, trebuie să apară în zona liniei de 
testare (T) (vezi Rezultat 1).
NOTĂ: Intensitatea culorii din zona liniei de testare poate varia în 
funcție de concentrația de proteină N (nucleocapsidă) SARS-CoV-2 
din mostră. Prin urmare, orice nuanță de culoare din zona liniei de 
testare (T) trebuie considerată rezultat pozitiv.
     Prin urmare, indiferent de intensitatea decolorării, dacă linia 
colorată apare la marcajele C și T, testul este pozitiv! Dacă 
marcajul C nu se decolorează, rezultatul nu este valabil, testul 
trebuie repetat. 
     Negativ (-): Apare o linie colorată în zona de control (C). Nu 
apare nicio linie colorată în zona liniei de testare (T) (vezi Rezultat 
2). Dacă marcajul C nu se decolorează, rezultatul nu este 
valabil, testul trebuie repetat!

2.  Aruncați punga la coș.

3.  Reaplicați dezinfectant de mâini.
Picurați mostra pe caseta de testare de îndată ce este posibil, dar cel 
târziu la o oră după procesul anterior. Dacă nu faceți testul într-o oră 
de la colectarea mostrei, rezultatul testului va fi considerat 
nevalabil.

1.  Testul trebuie să fie făcut la temperatura camerei (15°C-30°C).
Înainte de a face testul, asigurați-vă că atât cartușul testului cât și 
soluția lichidă de probe sunt la temperatura camerei.
2.  Scoateți caseta de testare din punga sigilată și puneți caseta de 
testare pe o suprafață plată. 
3.  Picurați 2 picături de mostră ce conține lichid preparat conform 
celor descrise la pasul anterior în gaura pentru mostră (etichetată S).

4.  Setați un cronometru pentru 15 minute. Rezultatul poate fi citit în 
15 minute de la picurarea lichidului ce conține mostra pe casetă. 

l.  Deschideți capacul sau filmul de aluminiu al tubului ce conține 
soluția lichidă.
2. Capătul moale al dispozitivului de colectare a mostrei este 
afundat sub nivelul lichidului soluției lichide pentru probe după 
colectare.
3. În soluție, rotiți dispozitivul și strângeți marginea tubului, 
repetând această acțiune de trei ori. Capătul moale al dispozitivului 
de colectare a mostrei trebuie să fie ținut în soluție cel puțin 15 
secunde. 
4.  Apăsați capătul moale al dispozitivului de trei ori pe peretele 
intern al tubului.
5.  Apoi puneți dispozitivul în punga de deșeuri.
6.  Închideți tubul ce conține soluția tampon cu capacul furnizat.

Spălarea mostrei în soluția lichidă pentru probe:

[ PRELUCRARE MOSTRĂ ȘI CURĂȚARE]

[INTERPRETAREA REZULTATELOR]

Depozitarea mostrelor:

[PROCEDURA DE TESTARE]

Citiți întregul prospect înainte de a face testul.
Colectarea mostrelor:

și nedeteriorat.

30°C

2 picături

2°C

1.  Casetă de testare
2.  Soluție tampon pentru probe
3.  Dispozitiv de colectare mostră
4.  Instrucțiuni pentru utilizare

     Notă: Acesta este un auto-test. Rezultatele obținute sunt au doar scop 
de informare. În cazul în care experimentați simptome COVID-19, evitați 
contactul cu alte persoane și respectați reglementările locale în vigoare. 
Copii cu vârsta sub 14 ani trebuie să fie asistați de un adult. 
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infection with Covid-19. Contact a doctor or your local health authority 

 

https://www.who.int/covid-19.
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immediately and contact your distributor.

your distributor of the test.

     Nevalabil: Linia colorată nu apare în zona de control (C) (vezi
rezultat 3). Cele mai probabile cauze ale erorii sunt volum 
insuficient al mostrei sau o procedură neadecvată. Verificați 
instrucțiunile de utilizare și repetați testul cu un kit nou. Dacă 
problema persistă, opriți imediat folosirea kitului de testare și 
contactați-vă distribuitorul.

     Un rezultat negativ oferă informații doar despre starea dvs. actuală 
și nu înseamnă că nu purtați virusul SARS-Cov-2. Rezultatul obținut 
este doar în scop de informare, infecția cu SARS-CoV-2 poate fi 
complet eliminată doar de un test de detectare a acidului nucleic (ex.: 
test PCR).
Rezultatul meu este pozitiv. Ce trebuie să fac? Există o suspiciune de 
infecție cu Covid-19. Contactați imediat un medic sau autoritatea 
dvs. de sănătate locală conform reglementărilor actuale. Respectați 
liniile directoare locale pentru auto-izolare, evitați contactul cu alte 
persoane! Un test PCR trebuie realizat pentru confirmare. Puteți 
obține mai multe informații pe site-ul web 
https://www.who.int/covid -19.
Rezultatul meu este negativ. Ce trebuie să fac? Continuați să 
respectați toate regulile aplicabile privind contactul cu alte persoane 
și măsurile de protecție. Chiar dacă testul este negativ, infecția poate 
fi totuși prezentă. În toate cazurile de suspiciune, repetați testul după 
1-2 zile, deoarece coronavirusul nu poate fi detectat cu certitudine în 
toate etapele infecției. 
Rezultatul meu nu este valabil. Ce trebuie să fac? Repetați testul, 
consultați un medic sau centrul de testare Covid-19, dacă rezultatul 
testului încă este nevalabil, notificați distribuitorul testului.

1.  Rezultatele acestui test sunt doar în scopuri de informare. Infecția 
trebuie confirmată de către un profesionist în domeniul sănătății prin 
compararea acestui test cu alte rezultate de laborator, simptome 
clinice, date epidemiologice și date clinice suplimentare. 
2.  În etapele timpurii ale infecției, concentrațiile scăzute ale 
virusului pot duce la un rezultat negativ al testului.
3.  Rezultatele testului depind de calitatea colectării mostrei, de 
prelucrare, transport și depozitare. Erorile pot duce la rezultate 
negative false. În cazul în care nu se evită contaminarea în timpul 
prelucrării mostrei, se poate obține un rezultat fals pozitiv. 

Sensibilitatea diagnosticului Testului rapid antigen COVID-19 
(Metoda cu aur coloidal) nazal anterior – dispozitiv de auto-testare: 
96,1% (90,26%-98,92%)*
Specificitatea diagnosticului Testului rapid antigen COVID-19 
Metoda cu aur coloidal) nazal anterior – dispozitiv de auto-testare: 
99,2% (97,86%-99,92%)*

Acordul general al Testului rapid antigen COVID-19 (Metoda cu aur 
coloidal) nazal anterior – dispozitiv de auto-testare: 98,7% 
(97,40%-99,42%)* * 95% interval de încredere.

Joinstar Biomedical Technology Co.,Ltd.
Adresă: 10th Floor Administration Building,
NO.519,XingGuo RD.,Yuhang Economic and
Technological Development Zone, Hangzhou,
Zhejiang, China, 311188
E-mail: market@joinstar.cn
Tel: 0086-571-89023160

Lotus NL B.V.
Adresă: Koningin Julianaplein 10, le Vend, 2595AA,
              Haga, Regatul Țărilor de Jos.
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999

Casetele de testare au fost analizate pentru posibile reacții 
încrucișate cu următorii patogeni. Nu a fost observată nicio 
reactivitate încrucișată.

Casetele de testare au fost analizate pentru posibilele reacții 
încrucișate cu următoarele substanțe chimice și medicamente. Nu a 
fost observată nicio reactivitate încrucișată.

Data intrării în vigoare: 06.12.2021
Versiunea: 1

Notă: Consultați tabelul de mai jos pentru a identifica 
diferite simboluri.

1.  Acest kit este destinat doar utilizării diagnosticării in  vitro. Vă 
rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de testare.
2.  Folosiți doar dispozitivul de colectare a mostrei și soluția lichidă 
de probe furnizate în pachet și nu înlocuiți dispozitivul de colectare 
din acest kit cu componentele din alte kituri.
3.  Respectați cu strictețe instrucțiunile din acest manual când faceți 
testul.
4.  Valorile predictive pozitive și negative sunt foarte dependente de 
prevalență. Atunci când prevalența bolii este scăzută și SARS-CoV-2 
nu este doar minim activ, rezultatele pozitive ale testului cel mai 
probabil reprezintă un rezultat fals pozitiv. Când prevalența bolii este 
înaltă, sunt mai probabile rezultatele fals negative.
5.  În comparație cu un test RT-PCR SARS-CoV-2, acest test este 
mai puțin sensibil când este utilizat pentru a detecta mostre de la 
pacienți în primele trei zile ale începutului simptomelor. 
6.  Deșeurile și mostrele în exces generate în timpul testării pot fi 
eliminate cu deșeurile domestice.
7.  Conținutul tamponului deshidratant inclus în pachetul cartușului 
de testare este toxic, nu consumați. 

1.  Când pot face testul?
     Puteți face testul în orice moment, dacă aveți simptome sau nu. Vă 
rugăm să rețineți faptul că rezultatul testului este o captură și este 
valabil doar pentru acel moment. Prin urmare, testele trebuie repetate 
conform cerințelor autorităților relevante.
2.  Ce am nevoie pentru a obține cel mai corect răspuns?
    Respectați întocmai instrucțiunile din manual. Faceți testul imediat 
după colectarea mostrei. Puneți picăturile din tubul de colectare doar 
în gaura casetei de testare, câte două picături pe rând. Prea multe sau 
prea puține picături pot duce la un rezultat fals sau nevalabil. 
3.  Banda de testare este foarte decolorată. Care este motivul sau ce 
fac greșit?
    Motivul pentru o decolorare clar vizibilă a benzii de testare este că 
au fost picurate prea multe picături din tubul ce conține soluția 
lichidă de probe în gaura de mostră a casetei de testare. Banda de 
testare poate absoarbe doar o cantitate limitată de lichid. Dacă linia 
de control nu apare sau banda de testare este foarte decolorată, 
repetați testul cu un nou kit de test, respectând instrucțiunile de 
utilizare.
4.  Ce trebuie să fac dacă nu văd o linie de control după testare?
   În acest caz, rezultatul testării trebuie considerat nevalabil. Vă 
rugăm să repetați testul cu un nou kit de testare, respectând 
instrucțiunile de utilizare.
5.  Nu știu  cum să interpreteze rezultatele. Ce trebuie să fac?
   Dacă nu sunteți sigur/ă de rezultatul testului, contactați cea mai 
apropiată autoritate în domeniul sănătății respectând instrucțiunile 
autorității locale.
6.  Această casetă de testare poate fi refolosită sau utilizată de mai 
multe persoane?
   Nu. Întregul test (cu toate componentele acestuia) este destinat unei 
singure utilizări.
7.  Trebuie să respect regulile de distanțare și igienă dacă am un 
rezultat negativ?
     Da. Chiar și în cazul unui rezultat negativ, regulile de distanțare și 
igienă trebuie respectate.

[RESTRICȚII]

[REACȚII ÎNCRUCIȘATE]

[ÎNTREBĂRI FRECVENTE]

[DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI VERSIUNEA]

[SUBSTANȚE  INTERFERENTE]

[PRECAUȚII]

[SENSITIVITY AND SPECIFICITY]

Metoda RT-PCR

RSV uman
Enterovirus 

uman

Metapneumovirus 
uman

Virus gripal B virus
(linia Victoria)

Virus gripal B 
(seria Yamagata)

Staphylococcus
aureus

Substanțe interferente Concentrație

Aspirină 
Acid ascorbic

Ibuprofen
Bilirubină

Chloramphenicol

Neisseria 
Meningitidis

Gripă 
sezonieră
AH1N1

Streptococcus
pneumoniae

Mycoplasma
pneumoniae

Virus gripal A
H3N2

Virus gripă 
aviară
H7N9

Virus gripal 
H1N1 
(2009)

Parainfluenza Adenovirus

Rinovirus 
uman

Citiți manualul de instrucțiuni

Data de expirare până la

Lot

Număr catalog

Atenție 

Producător 

Data producției

Reprezentant în Uniunea Europeană

Diagnosticare in vitro

Limita de temperatură

Nu reutilizați

Teste per kit

Auto-testare

Acest produs îndeplinește cerințele Directivei 98/79/CE cu 
privire la dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro

Rezultate Pozitiv
Pozitiv

Negativ

Negativ

Total
Rezultate

Rezultat total

Test rapid 
antigen 

COVID-19

Rezultatul 1: pozitiv Rezultatul 1: negativ Rezultatul 1: nevalabil


