
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 3)  Оставете комплекта да достигне стайна температура (15~30°C; 59~86°F) преди употреба.
4)  Не отваряйте алуминиевата торбичка, докато не сте готови да извършите тест. След отваряне на торбичката 

на устройството, тестът трябва да се извърши незабавно.

ОГРАНИЧЕНИЯ

GENEDIA W COVID-19 Ag е in vitro диагностичен тест за еднократна употреба и качествен имуноанализ за 
откриване на SARS-CoV-2 антиген в назофарингеален тампон и проба от храчки от хора. Този анализ е 
предназначен за професионален персонал в лабораторията и на място като помощно средство при 
скрининг на пациенти, за които се подозира, че са заразени, и пациенти без симптоми.

РЕЗЮМЕ И ОБЯСНЕНИЕ НА ТЕСТА

1)  Този комплект може да осигури бърз и лесен начин за постигане на резултат, но не изключва напълно възможността или фалшиво 

положителен или фалшиво отрицателен резултат, причинен от различни фактори. Така че, вижте резултата от този комплект, моля, 

вземете окончателно решение с клинична проява, други резултати от теста и мнението на лекаря, заедно.

2)  Положителните резултати от теста не изключват коинфекции с други патогени.
3)  Отрицателен резултат от теста може да възникне, ако нивото на антигена в пробата е под границата на откриване на теста или ако 
пробата е взета или транспортирана неправилно.

4)  Количеството антиген в пробата може да намалее с увеличаване на продължителността на заболяването. Пробите, събрани след ден 5 

от заболяването, е по-вероятно да бъдат отрицателни в сравнение с RT-PCR анализ.

СЪБИРАНЕ НА ПРОБИ И РАБОТА

* Тъй като пробата е възможен източник на инфекция, вземането на проби трябва да бъде извършено от обучено или      
професионално лице.

Нов коронавирус (2019-nCoV), известен също като SARS-CoV-2 (COVID-19), беше идентифициран за първи 
път в Ухан, провинция Хубей, Китай през декември 2019 г. Този вирус, както и новите коронавируси SARS-1 
и MERS, се смята, че са произлезли от прилепи, но SARS -CoV-2 може да има посредник като панголини, 
прасета или цивети. СЗО обяви, че COVID-19 е бил пандемичен на 11 март 2020 г. и човешката инфекция се 
е разпространила по целия свят, със стотици хиляди потвърдени инфекции и смъртни случаи. Средното 
инкубационно време се оценява на приблизително 5,1 дни, като симптомите се очаква да се появят в 
рамките на 12 дни от инфекцията. Симптомите на COVID-19 са подобни на други вирусни респираторни 
заболявания и включват треска, кашлица и задух.

ПРИНЦИП НА ТЕСТА
GENEDIA W COVID-19Ag е комплект за имунохроматографски анализ за бързо и качествено определяне на 
SARS-CoV-2 инфекция от назофарингеален тампон и проби от храчки.
Тестовият комплект съдържа мембранна лента, която е имобилизирана с анти-SARS-CoV-2 моноклонално 
антитяло на тестовата линия (T) и кози-анти миши IgG на контролната линия (C) съответно.
И лентата се сглобява в тестовото устройство. Когато пробата и екстракционният разтвор се нанесат в 
ямката за пробата, пробата се премества в конюгираната със злато подложка и реагира с анти-SARS-CoV-2 
моноклонално антитяло свързан златен конюгат, последван от реакция с анти-SARS-CoV-2 моноклонално 
антитяло, имобилизирано в тестовата линия. Когато пробата съдържа SARS-CoV-2 антигени, видимата 
линия се появява в тестовата област върху мембраната. Разтворът продължава да мигрира, за да срещне 
контролен реагент, който свързва контролен конюгат, като по този начин произвежда друга лента в 
контролната област . GENEDIAWCOVID-19 Ag също е много полезен за директно откриване на SARS-CoV-2 
антигени от назофарингеален тампон и проби от храчки.

ПРЕДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ

Тестът GENEDIA W COVID-19Ag се предлага в следната конфигурация на опаковката:
 Комплект

Конфигурация Кутия с 20 Теста

Тест касета
Разтвор за извличане на проба

Капачки за поставяне на проба

Стерилизирани тампони за вземане на проби

Инструкции за употреба

20 броя
20 броя
20 броя
20 броя

1)  Колекция
(1)  Проби от назофарингеален тампон

-  Внимателно поставете тампона за вземане на проби в ноздрата, която съдържа най-много секрет при 
визуална проверка.

-  Дръжте тампона близо до пода на преградата на носа, като внимателно го натискате в задната част на 
носоглътката.
-  Завъртете тампона няколко пъти, след което го извадете от назофаринкса.
-  Пробите трябва да бъдат тествани възможно най-скоро след събирането им.

(2)  Проби от храчки

-  Подготвен е стерилен контейнер за събиране на проби от храчки. (Стерилните контейнери не са предоставени 

в този комплект.)
-  Вземете пробата от храчките в стерилен контейнер чрез дълбока кашлица.

- Поставете тампона за събиране на проби, приложено с този комплект, в стерилния контейнер, съдържащ 

пробата от храчките, завъртете го няколко пъти и го накиснете достатъчно.
-  Пробите трябва да бъдат тествани възможно най-скоро след събирането им.

2)  Екстракция

(1)  Поставете тампона в епруветката за екстракционен разтвор и завъртете тампона 6 пъти вътре в епруветката, за 

да разбъркате добре и да извлечете.

(2)  След екстракцията издърпайте тампона от епруветката по стената на тръбата. Изхвърлете използвания тампон 

безопасно като инфекциозен отпадък.
(3)  След вземане на пробата, тествайте незабавно.

3)  Съхранение и стабилност
(1) Всички проби трябва да бъдат тествани незабавно.

ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТВАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 1)  Подготовка преди употреба

Ако тестовият комплект е охладен (2~8°C), съхранявайте го при стайна температура (15~30°C) за 15~30 минути преди 

тестването. Ако тестовият комплект се съхранява при стайна температура, той може да се използва незабавно.

2)  Процедура за изпитване
(1)  Отворете епруветката за екстракционен разтвор и поставете тампона от пациента в епруветката с разтвор за 

екстракция. След това завъртете тампона 6 пъти, като притискате главата към долната страна на епруветката.

(2)  Завъртете главата на тампона срещу вътрешната страна на тръбата, докато я изваждате. Изхвърлете 

използвания тампон в съответствие с вашия протокол за изхвърляне на биологични отпадъци.

(3)  Свържете капачката на филтъра за проявяване на пробата с тръбата за извличане.

(4)  Извадете тестовото устройство от алуминиева торбичка и го поставете върху равна и суха повърхност.
(5)  Добавете 3 капки от екстракционния разтвор с пробата в кладенчето за пробата. Неточните капки на разтвора 

за екстракция могат да доведат до феномен на обратна миграция и/или като цяло малко червеникав неясен фон.

(6)  Интерпретирайте резултата от теста за 10 минути. Някои положителни резултати могат да се появят по-рано 

след 5 минути. Не четете след 15 минути.

(7)  Вижте раздела за резултатите от теста и интерпретацията на резултатите от теста в тази листовка. Тъй като 

червеният цвят на тестовата линия може да бъде идентифициран ясно, интерпретирайте резултата от теста, 

след като се появи ясно идентифицираната контролна линия.

1)  Този тестов комплект е само за ин витродиагностика и професионална употреба.

2)  Не използвайте повторно тестов комплект.
3) Прочетете изцяло листовката на опаковката, преди да използвате този продукт.

Следвайте внимателно инструкциите. Неизпълнението може да доведе до неточни резултати от теста. 4) Не 

използвайте комплекта след изтичане на срока на годност и не замръзвайте.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1) Предпазни мерки
(1) Дръжте с екземпляри и материали, влизащи в контакт с проби, с повишено внимание, ако са способни да предават 

инфекциозни агенти.

(2) Не пийте, не яжте и не пушете в места, където се обработват пробите или се извършва 
изследване.

- Не яжте десиканта в торбичката от фолио.
- Не пийте разтвор за извличане.

(3) Носете ръкавици за еднократна употреба, докато боравите с проби и извършвате тестване на проби. Сменете 
ръкавиците и измийте добре ръцете си след всеки тест. Изхвърлете използваните ръкавици в контейнер за 
биологични отпадъци.

(4) Изхвърлете всички тестови образци и материали, използвани в процедурата за изпитване, в контейнер за 
биологични отпадъци. Препоръчителното изхвърляне на биологични отпадъци е автоклавиране за минимум 1 
час при 121 °C. Материалите за еднократна употреба могат да бъдат изгорени. Течните отпадъци могат да се 
смесват с подходящи химически дезинфектанти. Препоръчва се прясно приготвен разтвор на 10% белина (1% 
разтвор на натриев хипохлорит). Оставете да почине 1 час за ефективно обеззаразяване.
- Не автоклавирайте разтвори, които съдържат белина.

(5) Избършете добре всички разливи с разтвор на 10% белина или друг подходящ дезинфектант. Разтворите за 
белина трябва да се правят пресни всеки ден.

(6) Когато разтворът влезе в контакт с кожата или попадне в очите, незабавно изплакнете кожата или очите с 
течаща вода. Ако има някакво дразнене на кожата или очите, незабавно се консултирайте с лекар.

(7) Избягвайте пръски или образуване на аерозоли.

2) Предпазни мерки при работа

(1) Този тест трябва да се извърши от обучен лабораторен персонал. Всеки, който извършва анализ с този продукт, 
трябва да бъде обучен за употребата му и трябва да има опит в лабораторните процедури.

(2) Използвайте всички тестови компоненти само веднъж и ги изхвърлете правилно (вижте Мерките за безопасност). Не 

използвайте повторно.

(3) Наличието на влажност може да намали стабилността на комплекта. По този начин, моля, направете теста 
веднага след изваждане на теста от алуминиевата торбичка.

(4) Не използвайте тестовия комплект, ако торбичката е повредена или уплътнението е счупено.

(5) Не разменяйте флакони за тестови устройства и разтвори за извличане от комплекти с различни партиди.
(6) Не смесвайте и разменяйте различни образци.
(7) Избягвайте микробно замърсяване и упражнявайте грижи при работа с компонентите на комплекта.

(8) Използването на замърсена с микроби проба или друга транспортна среда може да доведе до влошаване на резултата от теста.

(9) Екстракционният разтвор съдържа собствен антимикробен агент, който не представлява опасност за 
потребителя, ако се спазват нормалните лабораторни предпазни мерки.

СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ НА КОМПЛЕКТ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

1)  Комплектът GENEDIAW COVID-19 Ag и компонентите на комплекта трябва да се съхраняват при 2~30°C 

(35,6~86°F) до изтичане на срока на годност.

2) Тестовият комплект е стабилен в продължение на 12 месеца (докато е запечатан в оригиналната 

торбичка от алуминиево фолио) от датата на производство, когато се съхранява при 2~30°C.

Комплектът GENEDIA W COVID-19 Ag качествено интерпретира положителните и отрицателните, като 
изследва наличието или отсъствието на цветни ленти по тестовата линия (T) и контролната линия (C).
Контролната линия (C) винаги показва лента, независимо от наличието или отсъствието на COVID-19 
специфичен антиген в пробата, която е за потвърждаване на наличието или отсъствието на 
аномалия в повторното

1 брой

БЪРЗ АНТИГЕНЕН ТЕСТ С ТАМПОН ЗА COVID-19
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действие. Ако контролната линия не се появи поради грешка в експерименталния метод или проблем с реагента, е 
необходимо повторно тестване.
В тестовата линия се появява aband или не се появява в зависимост от наличието или отсъствието на COVID-19 
специфичен антиген в пробата. Положителните и отрицателните се определят в зависимост от наличието или 
отсъствието на тестовата линия.

Кръстосана реактивност материал Концентрация
0,70X104 PFU/mL
1,20X105 PFU/mL
2,30X104PFU/mL
1,95X104 PFU/mL
1,00X106 PFU/mL
0,80X105 PFU/mL
2,30X107 PFU/mL
1,20X107 PFU/mL
0,70X104 PFU/mL
2,00X107 PFU/mL
2,00X104PFU/mL
> 0,5X103 CFU/mL
> 0,5X103 CFU/mL

1/20 разреждане

0,55X108 CFU/mL
> 0,5X103 CFU/mL
2,00X106 IFU/mL

(2) Интерференция
Няма значителна интерференция.

Интерференционен материал Концентрация
5 mg/mL

15 mg/mL
20 mg/mL
30 mg/mL
10 mg/mL
20 mg/mL
30 mg/mL
40 mg/mL
1 mg/ml

500 ng/ml
1 mg/ml

10 mg/ml
500 ng/ml
10 mg/ml
1 mg/ml

500 ng/ml
0,05 mg/ml
500 ng/ml
500 ng/ml
30 μg/mL

652 μg/mL
500 μg/mL
1 mg/mL

1) Отрицателен резултат: Само една лента в контролната линия (C)
2) Положителен резултат:

Две ленти се появяват в тестовата линия (T) и контролната линия (C).

3) Невалиден резултат:

Ако лентата с червен цвят не се появи в контролната линия (C) след 10 минути, резултатът се счита за невалиден, 

независимо от появата на оттенък на розово-червена тестова линия (T). Ако тестът е невалиден, трябва да се 

извърши нов тест с проба от нов пациент и ново тестово устройство.

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

1) Контролната линия трябва да се появи при всички валидни тестове, независимо дали пробата е 
положителна или отрицателна. Контролната линия показва, че е добавена проба и че течността е 
мигрирала по подходящ начин през тестовото устройство.

2) Ако тестът не отговаря на критериите, се извършва повторен тест.
3) Контролните материали не се предоставят с GENEDIAWCOVID-19Ag.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1) Аналитична чувствителност
(1) Граница на откриване (LOD)

LOD на топлинно инактивиран SARS-CoV-2 е 7,50X102 TCID50/mL.

Лимит на откриване (LOD) № Положителен/Общо %Положителен

7,50X102 TCID50/mL
(2) Ефект на куката

Не се наблюдава ефект на висока доза кука до 1,60X104 TCID50/mL топлинно инактивиран 
SARS-CoV-2.

(3) Реактивност/Приобщаване
Целевата нуклеокапсидна последователност, използвана за GENEDIA W COVID-19 Ag, е „2019-nCoV/ 
USA-WA1/2020“. In silico анализът на последователността се извършва с други щамове, както следва. 
Той показа висока хомология над 99%.

20/20 100%

3) Прецизност
(1) 

(2) 

Между партидата
Един човек тества три различни партиди GENEDIAWCOVID-19Ag; три пъти всяка концентрация 
на контролния стандарт.
Между лица
Трима различни тествани лица GENEDIAWCOVID-19Ag; три пъти при всяка концентрация на 
контролния стандарт.

(3)  Между дните
Едно лице е тествало GENEDIA W COVID-19 Ag в продължение на пет дни; четири пъти при всяка 
концентрация на контролния стандарт.

(4)  Между обекта
Един човек тества GENEDIAWCOVID-19Agat на три различни сайта; пет пъти при всяка концентрация 
на контролния стандарт за 5 дни.

(5)  Повторяемост
Едно лице е тествало GENEDIA W COVID-19 Ag; четири пъти при всяка концентрация на контролния 
стандарт за 20 дни.

№. NCBI AccessionNo. %Хомология
1
2

MN908947.3 99,99%

99,99%MN938384.1

3 MN994467.1 99,98%

4
5
6

MN994468.1 99,98%

99,96%

99,99%

MT039890.1

MN975262.1

7 MN997409.1 99,99%

8
9

MN988668.1 99,99%
99,99%MN988669.1 4) Клинична оценка

За оценка на диагностичното представяне, в това проучване бяха въведени положителни 
проби за COVID-19 от 202 лица и отрицателни за COVID-19 проби от 229 лица.

10

11

MN988713.1 99,97%

99,96%MT821795.1 PCR в реално време

Общ брой
12

13

14

Положителни Отрицателни
MT786799.1 99,94%

99,96%

99,97%

GENEDIA W тест за
COVID-19 Ag

Положителни 182 0 182
249
431

Отрицателни 20 229
MT811339.1 202 229

MT811332.1 - Клинична чувствителност: 90,1% (95% CI: 85,1% - 93,9%)
- Клинична специфичност: 100% (95% CI: 98,4% - 100%)

- Съотношение на общото споразумение: 95,3%2)  Аналитична специфика
(1) Кръстосана реактивност

Няма значителна кръстосана реактивност.

Положителни резултати, разбити по дни от появата на симптомите:

GENEDIAW
COVID-19AgДни от

настъпване на симптоми

RT-PCR PPA
(Положително споразумение за прогнозиране)

Кръстосана реактивност материал Концентрация
Положителен (+) Положителен (+)

≤7
8 до 14
≥15

Безсимптомно
Неизвестен

68 64 94% (95% CI: 85,6% - 98,4%)
78% (95% CI: 56,3% - 92,5%)
86% (95% CI: 42,1% - 99,6%)
85% (95% CI : 73,0% - 93,4%)
96% (95% CI: 86,3% - 99,5%)

23 18
7 6

54 46
50 48

Green Cross Medical Science Corp.
26, Mugeuk-ro 65beon-gil, Geumwang-eup, Eumseong-gun, 
Chungcheongbuk-do, 27632 Република Корея
Услуга Greencall: +82-80-297-9000

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 
80, 66386 St. Ingbert, Германия

Дата на издаване: 11.2020 г.
643-400-50-2

Wuhan-Hu-1
2019-nCoV_HKU-

SZ-002a_2020
SARS-CoV-2/human/

USA/CA-CDC-CA1/2020
SARS-CoV-2/human/

USA/CA-CDC-CA2/2020
BetaCoV/Korea/SNU01/2020

2019-nCoV_HKU-
SZ-005b_2020

SARS-CoV-2/human/
USA/AZ-CDC-AZ1/2020

2019-nCoV WHU01
2019-nCoV WHU02

SARS-CoV-2/human/
USA/IL-CDC-IL1/2020
SARS-CoV-2/human/
USA/WA-S1476/2020
SARS-CoV-2/human/

USA/CA-QDX-185/2020
SARS-CoV-2/human/

USA/SEARCH-0725-IPL/2020
SARS-CoV-2/human/

USA/SEARCH-0713-SAN/2020

Щам

Legionella pneumoniae
Mycoplasma pneumonia
Human Coronavirus NL63
Human Coronavirus NL63 

(Heat-inactivated)
Human Coronavirus 229E
Betacoronavirus (OC43)

MERS-CoV (Heat-inactivated)
Coronavirus-SARS Stock 

Influenza A_H1N1_A/PR/8/34
Influenza A_H3N2_A/Aichi/2/68

Influenza B (Yamagata)_B/Florida/4/2006
Influenza B (Victoria)_B/HongKong/5/72

Rhinovirus 14
Enterovirus 70

>0.5X103 CFU/mL
1.50X106 CFU/mL

1/40 dilution

0.85X104 TCID50/mL

0.50X104 PFU/mL
3.40X106 PFU/mL

0.85X104 TCID50/mL
1/20 dilution

1.95X106 PFU/mL
1.55X105 PFU/mL

0.55X108 CEID50/mL
0.50X108 CEID50/mL

0.6X104 PFU/mL
4.40X106 PFU/mL

Enterovirus 71
RSV A_Long
RSV B_9320

Parainfluenza 1
Parainfluenza 2
Parainfluenza 3

Parainfluenza 4a
Parainfluenza 4b

Metapneumovirus
Adenovirus 1
Adenovirus 3

Streptococcus pneumonia
Haemophilus influenza
Candida albicands gu5

Bordetella pertussis 18323

Chlamydophila pneumonia 2023
Streptococcus pyogenes strain Type 1

Conjugated Bilirubin
Cholesterol

Triglyceride mixture
Sodium Heparin
Sodium Citrate

K3-EDTA
Albumin

Hemoglobin
(R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride

Beclomethasone
Benzocaine

Dexamethasone
Flunisolide
Menthol
Mucin

Mupirocin
Oxymetazoline Hydrochloride

Tobramycin
Oseltamivir Phosphate

Acetaminophen
Acetylsalicylic acid

Ibuprofen
Zanamivir

ВНОСИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ: 
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Ул. Цар Симеон бл. 20, +359 879 548 300 

Общ брой




