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LEPU TECHNOLOGY 
 

Kit de testare pentru identificarea anticorpilor neutralizanţi 2019-nCoV 
(imunocromatografie cu aur coloidal) 

 
[Denumire produs] 
Kit de testare pentru identificarea anticorpilor neutralizanţi 2019-nCoV  
(imunocromatografie cu aur coloidal) 
 
[Model] 
1 test/kit; 5 teste/kit; 10 teste/kit; 20 teste/kit; 50 teste/kit (un test per plic pentru o persoană). 
 
[Utilizare prevăzută] 
Acest produs este utilizat pentru a detecta calitativ anticorpii neutralizanţi 2019-nCoV din eşantioanele 
clinice (ser/plasmă/sânge integral). 
 
[Rezumat] 
Sindromul respirator acut sever coronavirus 2 (SARS-CoV-2 sau 2019-nCoV) este un virus încapsulat, 
nesegmentat, cu ARN de sens pozitiv. 2019-nCoV are o serie de proteine structurale, incluzând proteina 
spike (S), capsula (E), membrana (M) şi nucleocapsida (N). Proteina spike (S) conţine un domeniu de 
legare la receptor (RBD), care este responsabil de recunoaşterea enzimei 2 de conversie a angiotensinei 
din receptorul de la suprafaţa celulei (ACE2). S-a descoperit că RBD al proteinei S 2019-nCoV poate 
interacţiona puternic cu receptorul ACE2 uman, ceea ce face ca virusul să pătrundă în celulele gazdă ale 
plămânului prin endocitoză şi să realizeze replicarea virusului. Persoanele infectate cu 2019-nCoV sau 
vaccinate cu vaccinul 2019-nCoV produc în mod normal anticorpi neutralizanţi, care pot concura cu 
receptorul de suprafaţă al celulelor (ACE2) pentru a lega 2019-nCoV, blocând în mod eficient aderarea 
virusului la suprafaţa celulelor ţintă şi blocând interacţiunea dintre proteina S şi receptorul ACE2, prevenind 
astfel reinfectarea celulelor sănătoase cu acest virus. Prin urmare, prioritatea de top în accelerarea luptei 
împotriva epidemiei globale a devenit găsirea unui mod de a detecta rapid şi precis anticorpii neutralizanţi 
2019-nCoV. 
 
[Principiu de măsurare] 
Produsul se bazează pe principiul reacţiei antigen-anticorp şi tehnica de imunoanaliză. Dispozitivul de 
testare conţine proteina spike 2019-nCoV marcată cu aur coloidal (RBD), anticorp de şoarece anti IgG 
uman imobilizat în zona de testare G, anticorp de şoarece anti IgM uman imobilizat în zona de testare M şi 
anticorp de capră anti-şoarece în zona de control al calităţii (C). 
În timpul testării, când nivelul anticorpului neutralizant IgM 2019-nCoV din eşantion se află la limita sau 
deasupra limitei de detecţie a testului, anticorpul neutralizant IgM 2019-nCoV din eşantion se leagă la 
proteina spike 2019-nCoV marcată cu aur coloidal (RBD), care este preîncapsulată pe un tampon marcat 
cu aur. Conjugatul migrează în sus printr-o acţiune capilară şi va fi captat ulterior de anticorpii de şoarece 
anti IgM uman imobilizaţi în zona de testare M, ceea ce generează o dungă mov-roşie în zona de testare 
M. Când nivelul anticorpului neutralizant IgG 2019 n-CoV din eşantion se află la limita sau deasupra limitei 
de detecţie a testului, anticorpul IgG 2019-nCoV din eşantion se leagă la proteina spike 2019-nCoV 
marcată cu aur coloidal (RBD), care este preîncapsulată pe un tampon marcat cu aur. Conjugatul migrează 
în sus printr-o acţiune capilară şi va fi captat ulterior de anticorpii de şoarece anti IgG uman imobilizaţi în 
zona de testare G, ceea ce generează o dungă mov-roşie în zona de testare G. Dacă eşantionul este 
negativ, nu există o dungă mov-roşie în zona de testare M şi G. Indiferent de prezenţa sau absenţa 
anticorpului neutralizant 2019-nCoV în eşantion, va apărea o dungă mov-roşie în zona de control (C). 
Dunga mov-roşie din zona de control (C) este un criteriu pentru a evalua dacă eşantionul este sau nu 
suficient şi dacă procedura cromatografică este normală sau nu. Serveşte, de asemenea, ca standard de 
control intern pentru reactivi. 
 
[Componente] 
 
Model Casetă de testare Pipetă Instrucţiuni de utilizare Diluant eşantion 
1 test/kit 1 test 5 1 300 µL 
5 teste/kit 5 teste 5 1 1 mL 
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10 teste/kit 10 teste 10 1 1,5 mL 
20 teste/kit 20 teste 20 1 2,5 mL 
50 teste/kit 50 teste 50 1 6 mL 
Fiecare test include o casetă de testare şi un pacheţel de agent sicativ. 
 
Caseta de testare este formată din banda de testare şi carcasa benzii de testare. Banda de testare este 
formată din tampon standard cu aur (care conţine proteina spike 2019-nCoV marcată cu aur coloidal 
(RBD)), tamponul cu eşantionul, membrana din nitroceluloză (care conţine anticorp de şoarece anti IgM 
uman imobilizat în zona M, anticorp de şoarece anti IgG uman imobilizat în zona G şi anticorp de capră 
anti-şoarece imobilizat în zona C), hârtie absorbantă, placă portantă din plastic. 
 
[Depozitare şi stabilitate] 
Produsul trebuie depozitat la o temperatură de 4 °C ~ 30 °C, într-o zonă uscată şi ferită de lumina soarelui. 
Durata de viaţă este de 12 luni.  
Fiecare casetă de testare trebuie folosită în decurs de 1 oră de la desigilare. 
Data fabricării şi data expirării sunt indicate pe eticheta de pe ambalaj. 
 
[Cerinţe privind eşantionul] 
Testul poate fi realizat cu ser/plasmă/sânge integral. 
Sângele trebuie recoltat de personal medical de specialitate. Se sugerează că este de preferat utilizarea 
serului/plasmei şi în condiţii de urgenţă sau condiţii speciale se poate utiliza sângele integral al pacienţilor 
pentru testare rapidă. 
După recoltarea eşantioanelor, acestea se vor testa imediat. Este interzisă depozitarea pe termen lung a 
eşantionului la temperatura camerei. Pentru eşantionul de sânge integral, dacă acesta nu poate fi testat la 
timp, poate fi conservat timp de 24 de ore la o temperatură cuprinsă între 2 şi 8 °C. Eşantioanele de 
ser/plasmă pot fi conservate timp de 3 zile la o temperatură cuprinsă între 2 şi 8 °C, iar pentru depozitarea 
pe termen lung trebuie păstrate la -20 °C şi se vor evita ciclurile repetate de congelare-dezgheţare. 
Înainte de testare, eşantionul trebuie depozitat la temperatura camerei, pregătit de aplicare numai după ce 
devine omogen. 
Eşantionul trebuie să fie adus la temperatura camerei înainte de testare şi trebuie folosit după amestecare. 
Nu folosiţi eşantioane cu hemoliză severă, lipide severe şi gălbinare. 
 
[Metoda de testare] 
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de a efectua testarea. Înainte de testare, aduceţi reactivii şi 
eşantionul de sânge la temperatura camerei. 
1. Scoateţi caseta de testare din plicul cu reactiv şi utilizaţi-o în decurs de 1 oră, mai ales într-un mediu cu 
o temperatură mai mare de 30 °C sau umiditate ridicată. 
2. Aşezaţi kitul pe o platformă curată. 

� Eşantion de ser sau plasmă: Adăugaţi o picătură (aprox. 10 µL) de ser sau plasmă în orificiul A cu o 
pipetă şi apoi adăugaţi trei picături (aprox. 100 µL) de diluant de eşantion în orificiul B şi începeţi 
cronometrarea timpului. 

� Eşantion de sânge integral: Adăugaţi două picături (aprox. 20 µL) de sânge integral în orificiul A cu 
o pipetă şi apoi adăugaţi trei picături (aprox. 100 µL) de diluant de eşantion în orificiul B şi începeţi 
cronometrarea timpului. 

3. Aşteptaţi să apară dunga mov-roşie. Rezultatele testului ar trebui să poată fi citite în 15 minute. Nu citiţi 
rezultatele după 20 de minute. 
 
[Explicarea rezultatelor testării] 
 
În acest kit de testare este furnizat un card colorat. Rezultatele testului trebuie să fie comparate cu cardul 
colorat pentru evaluare. Metodele specifice de determinare sunt următoarele:  
 

� Pozitiv (+): Dunga mov-roşie apare în zona de control (C) şi în zona de testare M/G. Comparativ cu 
cardul colorat, nuanţa dungii mov -roşii ar trebui să fie la fel sau mai bună decât G2/M2 de pe cardul 
colorat.  
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� Negativ (-): Dunga mov-roşie apare numai în zona de control (C). Nu există o dungă mov-roşie în 
zona de testare M/G sau nuanţa de mov-roşu din zona de testare M/G este mai ştearsă decât 
G2/M2 de pe cardul colorat. 

� Nevalid: Nu există o dungă mov în zona de control (C), indicând efectuarea incorectă a procedurii 
sau deteriorarea benzii de testare. În acest caz, citiţi instrucţiunile de utilizare cu atenţie din nou şi 
apoi folosiţi o nouă bandă de testare pentru reluarea testului. Dacă problema persistă, nu mai 
utilizaţi acest număr de lot şi contactaţi imediat furnizorii locali. 

 

 

 

[Limitarea procedurii] 
1. Rezultatele testării cu acest produs trebuie evaluate cuprinzător de un medic împreună cu alte informaţii 
clinice şi nu ar trebui folosite ca unic criteriu de evaluare. 
2. Produsul se va utiliza pentru testarea anticorpului neutralizant 2019-nCoV din eşantionul testat. 
3. Testul este calitativ şi nu poate fi folosit pentru analiza cantitativă a anticorpilor neutralizanţi 2019-nCoV. 
4. Rezultatele pozitive nu pot exclude complet riscul infectării cu 2019-nCoV. 
 
[Indice de performanţă a produsului] 
1 Specificitate analitică 

1.1 Reactivitate încrucişată: Acest dispozitiv de testare nu are reactivitate încrucişată cu anticorpul 
coronavirusului uman endemic OC43, anticorpul coronavirusului uman endemic HKU1, anticorpul 

Pozitiv 

Negativ 

1. Adăugați o picătură (aprox. 10 μL) de ser 
sau plasmă, sau 2 picături (aprox. 20 μL) 
de sânge integral în orificiul A.

2. Adăugați 3 picături (aprox. 80-100 μL) 
de diluan de eșantion în orificiul B.

3. Citiți rezultatul după 15-20 minute (a nu se 
interpreta mai târziu de 20 minute).
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coronavirusului uman endemic NL63, anticorpul coronavirusului uman endemic 229E, anticorpul 
virusului influenza A, anticorpul virusului influenza B, anticorpul virusului sinciţial respirator, anticorpul 
adenovirusului, anticorpul rinovirusului, anticorpul enterovirusului, anticorpul virusului EB, anticorpul 
virusului rujeolă, anticorpul citomegalovirusului, anticorpul rotavirusului, anticorpului norovirusului, 
anticorpul virusului oreion, anticorpul virusului varicelo-zosterian şi anticorpul mycoplasma 
pneumoniae.  

1.2. Substanţe de interferenţă: Rezultatele testării nu sunt influenţate de substanţă în următoarele 
concentraţii: 
concentraţie bilirubină ≤ 250 µmol/l; concentraţie trigliceride ≤ 15 mmol/l; concentraţie hemoglobină ≤ 10 
g/dL; concentraţie factor reumatoid ≤ 80 RU/ml; concentraţie anticorp anti-mitocondrial ≤ 80 U/mL; 
concentraţie anticorp antinuclear ≤ 80 U/mL; concentraţie IgG total ≤ 14 g/L. 
 

Rezultatele testării nu sunt influenţate de următoarele substanţe: 
Interferon alfa, zanamivir, ribavirin, oseltamivir şi paramivir, Lopinavir, ritonavir, abidol, levofloxacină, 
azitromicină, ceftriaxonă, meropenem, tobramicină, clorhidrat de histamină, fenilefrină, oximetazolină, 
clorură de sodiu (care conţine conservanţi), beclometazonă, dexametazonă, flunisolidă, triamcinolon, 
budesonidă, mometazonă şi fluticazonă. 
 

2. Performanţă clinică 
S-au recoltat 184 de eşantioane, incluzând 72 de eşantioane pozitive şi 112 negative. După compararea 
rezultatelor testării cu acest produs şi cele ale kitului GenScript sVNT, rezultatele comparaţiei sunt 
prezentate pe scurt în tabelul de mai jos: 
 

Kit de testare pentru identificarea 
anticorpilor neutralizanţi 2019-nCoV  

Kit GenScript sVNT 
Pozitiv Negativ 

Pozitiv 69 4 
Negativ 3 108 

Cantitate eşantion 72 112 
Sensibilitate diagnostic, 

95% CI 
95,83% 

(88,45%~98,57%) 
/ 

Specificitate diagnostic, 
95% CI 

/ 96,43% 
(91,18%-98,60%) 

 
[Măsuri de precauţie] 
1. Testul este adecvat numai pentru profesionişti pentru utilizare cu un diagnostic auxiliar in vitro.  
2. Nu congelaţi sau utilizaţi după data expirării (a se vedea ambalajul pentru data expirării). 
3. Evitaţi temperatura şi umiditatea excesive în mediul experimentului. Temperatura de reacţie ar trebui să 
fie 15-30 °C, iar umiditatea ar trebui să fie sub 70%. 
4. Plicul de testare conţine agent sicativ şi nu trebuie administrat pe cale orală. 
5. Se recomandă utilizarea de sânge proaspăt pentru recoltarea eşantionului. Nu se recomandă utilizarea 
de eşantioane cu chil cu un nivel ridicat de grăsimi, cu gălbinare şi cu factor reumatoid ridicat. Nu utilizaţi 
eşantioane hemolizate. 
6. În timpul testării, folosiţi îmbrăcăminte de protecţie, mască medicală, mănuşi şi ochelari de protecţie. 
7. Nu utilizaţi cardul de testare cu ambalaj rupt, marcaje neclare şi data expirării depăşită. 
8. Eliminaţi specimenele utilizate, cardurile de testare utilizate şi alte deşeuri în conformitate cu legile şi 
reglementările locale relevante. 
 
[Explicarea simbolurilor] 
 

 

A nu se utiliza dacă ambalajul este 
deteriorat. 

 

A se consulta instrucţiunile de 
utilizare. 

 

A nu se reutiliza. 

 

Data expirării 
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Limita de temperatură 

 

Data producătorului 

 

Producător 

 

Codul lotului 

 

A se păstra ferit de lumina soarelui. 

 

A se păstra într-un loc uscat. 

 

Dispozitiv medical de diagnosticare 
in vitro. 

 

Marcaj CE 

 
Reprezentant autorizat în 
Comunitatea Europeană  

Număr din catalog 

 
 

 

Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. 
Clădirea 7-1, Chaoqian Road 37, Districtul Changping, 102200 Beijing, China 
Tel.: +86-10-80123964 
E-mail: lepuservice@lepumedical.com 
Website: en.lepumedical.com  

 

 
Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A. 
Abe Lenstra Boulevard 36, 8448 JB, Heerenveen, Ţările de Jos 
Tel.: +31-515-573399    Fax: +31-515-760020 

 

Data aprobării şi data reviziei instrucţiunilor: 
Aprobate pe 1 februarie 2021; 
Număr versiune: CE-CG26-In-001 A 
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