Комплект за бързо откриване на антиген SARSCOV-2 Нуклеокапсид (N) (метод с колоидно злато)
Моля, прочетете внимателно това ръководство преди работа, за да осигурите
правилна употреба. Само за медицинска професионална употреба!
ИМЕ НА ПРОДУКТА
Комплект за бързо откриване на антиген на SARS-COV-2 нуклеокапсид (N) (метод с
колоидно злато)

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ВАЛИДНОСТ
1. Условия за съхранение: Оригиналната опаковка трябва да се съхранява

на сухо място при 4~30°C, защитено от светлина и да не се замразява.
2. Срок на валидност: 18 месеца.

Излейте целия
екстракционен буфер
(течност) в
епруветката.

Стиснете
епруветката
по стените,
за да
освободите
пробата.

3. Реактивът трябва да се използва възможно най-скоро в рамките на 1 час

след разопаковането на торбичката от алуминиево фолио; препоръчва се
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Каталожен №: RQ005

да се използва възможно най-скоро, когато температурата на околната
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СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОПАКОВКАТА
1/5/25/50 Тест(а) / комплект

среда е по-висока от 30°C или висока влажност.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Продуктът се използва за качествено откриване на SARS-COV-2 инфекция. Не се
изискват допълнителни материали. Може да се използва за скрининг на ранно
заразени пациенти и асимптоматични пациенти. Тестът може да се извърши в
лечебното заведение на пациента (POC ‒ точка на грижи ‒ условия).
Отрицателният резултат не може да изключи нова коронавирусна инфекция и не
може да се използва самостоятелно като основа за лечение и решения за
управление на заболяването. Положителният резултат от антигенния тест може да
се използва за ранно триажиране и бързо управление на предполагаеми заразени
хора, но положителният резултат показва само наличието на новия коронавирус Nпротеин (нуклеокапсид) в пробата и не може да се използва като основа за
диагностициране и изключване на пневмония, причинена от новия коронавирус.
Трябва да се комбинира с изследване на нуклеинова киселина, образна и друга
диагностична информация, медицинска история и история на контакти, за да се
определи статуса на инфекцията.

ПРИМЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Вземане на проба
Проба от назофарингеален тампон:
• Използвайте стерилния тампон, предоставен в комплекта, внимателно
поставете тампона в ноздра до назофаринкса
• Натрийте тампона върху повърхността на задния назофаринкс и въртете
тампона няколко пъти.
• Изтеглете тампона от носната кухина. Пробата вече е готова за
подготовка с помощта на екстракционния буфер, предоставен в комплекта
за тестване.

ПРИНЦИП НА ТЕСТ
Свързващата подложка на тази тест лента беше съответно покрита с миши антинов коронавирус моноклонално антитяло 1 с колоидно злато като цветен маркер.
Линията за откриване (Т) върху нитроцелулоцелулозната мембрана беше покрита с
миши анти-нов коронавирус моноклонално антитяло 2, а линията за контрол на
качеството (C) беше покрита с кози анти-миши IgG поликлонално антитяло. При
тестване, когато пробата за изследване съдържа новото
coronavirus, той се комбинира с белязаното с колоидно злато ново моноклонално
антитяло на коронавирус, за да образува имунен комплекс, който се улавя и
обогатява на линията за откриване (T) от реагентите, фиксирани върху
мембраната. Белязаното със злато колоидно антитяло дифундира към зоната на
линията за контрол на качеството (С) и се улавя от вторичното антитяло, за да
образува лилаво-червена лента в зоната за контрол на качеството.
ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ
1.Тест Касета: Опакована поотделно в торбички от алуминиево фолио за всеки
тест. Тестовата касета се състои от касета за проба, белязана със злато подложка,
етикетирана с белязано със злато миши SARS-COV-2 моноклонално антитяло I,
нитроцелулоза, покрита с миши SARS-COV-2 моноклонално антитяло II и козе антимиши IgG антитяло. Състои се от обикновен филм, абсорбираща хартия,
пластмасова подложка и пластмасов шаблон.
2.Екстракционна тръба и екстракционен буфер (течност)
3.Стерилизиран тампон

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТ
1. Положителен: Две червени ленти, линията за откриване (T линия) и линията за
контрол на качеството (C линия) са оцветени.
2. Отрицателен: Има червена лента, линия за контрол на качеството (линия C)
цветопредаване.
3. Невалиден: Няма развитие на цвета на позицията на линията за контрол на
качеството (линията C) в прозореца за наблюдение, което показва, че тестът е
невалиден и тестът трябва да бъде повторно пробен.

Коронавирусът принадлежи към разред Nidoviridae, а семейството на
коронавирусите се разделя на
инфекции на птиците. COV се предава главно чрез директен контакт със секрети
или чрез аерозоли и капчици. Има и доказателства, че може да се предава по
фекален или орален път.

Капнете 3 капки
от готовата
течност за
тестване в (S)
зоната

Инсталирайте
капкообразувателя

С
Т
Пробите трябва да бъдат третирани възможно най-скоро след събиране с
екстракционен буфер (течност), предоставен в този комплект.
Ако пробата не може да бъде изхвърлена незабавно, тя трябва да се съхранява
незабавно в суха, стерилизирана и плътно затворена пластмасова тръба. Може да
се съхранява 1 час при 2-8℃ и продължително време при -70°C.
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ПРОЦЕДУРА ЗА ОБРАБОТКА НА ПРОБАТА
Прочетете внимателно инструкциите преди да използвате комплекта и работете в
стриктно съответствие с инструкциите:
Обработка на проби:
1. Излейте целия екстракционен буфер в епруветката
2. Поставете тампона с пробата в епруветката за екстракция.
3. Стиснете епруветката за екстракция с пръсти, след което
извадете тампона.
МЕТОД НА ТЕСТВАНЕ
1. Преди тестване, неотворените реагенти трябва да се поставят на стайна
температура, така че температурата на реагентите да достигне равновесие.
2. Разкъсайте торбичката от алуминиево фолио, извадете тестовата касета и я
поставете на чиста маса.
3. Поставете капкомера, капнете 3 капки от разредената от събраната проба
вертикално в отвора за проба на тестовата подложка на комплекта и започнете да
измервате времето.
4. Прочетете резултата след 10-15 минути. Резултатът е валиден в рамките на 60
минути.

Положителен Отрицателен

Невалиден

Невалиден

ОГРАНИЧЕНИЯ
1. Този комплект е качествен тест (не количествен) и се използва само за
допълнителна диагностика in vitro.
2. Този комплект се използва за in vitro качествено откриване на антиген N
протеин на нов коронавирус (SARS-CoV-2) от човешки назофарингеален тампон.
3. Положителният тест може само да покаже, че може да има антиген на
коронавирус (SARS-CoV) N протеин и не може да се използва като единствен
критерий за тълкуване на инфекция с нов коронавирус (SARS-CoV-2). Трябва да
се комбинира с друга диагностична информация. Преценка на инфекциозния
статус с медицинска история и история на контакт.
4. Ако по време на обработката на пробата възникне кръстосано замърсяване,
може да се получат фалшиво положителни резултати.
5. Неправилно вземане на проба, транспортиране, манипулиране и ниско
съдържание на вируси в пробата може да причини фалшиви отрицателни
резултати.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Отрицателен процент на съвпадение на референтния продукт. Вземете
корпоративни отрицателни референтни продукти (N1-N10) като проби за
тестване и процентът на съответствие трябва да бъде 10/10
2. Положителен процент на съответствие на референтния продукт.
Положителните референтни продукти на компанията (P1-P5) се използват
като проби за тестване, а степента на съответствие трябва да бъде 5/5
3. Референтна граница на откриване
Всички S1~S4 са положителни, а S5 може да бъде положителен или
отрицателен.
4. Референция за повторяемост
Вземете корпоративния референтен продукт за повторяемост (J1/J2) като
проба за паралелно тестване и резултатът от теста трябва да е положителен.
5. Кръстосана реактивност: Изследвани са следните патогенни
микроорганизми и резултатите от теста са отрицателни, което показва, че
няма кръстосана реакция със следните тествани вещества.

Аналити
Endemic human coronavirusNL63

Концентрация
PFU/mL

3

MERS coronavirus

6

Streptococcus pneumoniae

6

Streptococcus pyogenes

6

CFU/mL
CFU/mL

PFU/mL

Candida albicans

6

Bordetella parapertussis

6

5

PFU/mL

Mycoplasma pneumoniae

6

PFU/mL

Chlamydia pneumoniae

6

PFU/mL

Legionella pneumophila

6

PFU/mL

Mycobacterium tuberculosis

6

PFU/mL

Pneumocystis yersinensis

6

PFU/mL

Pseudomonas aeruginosa

6

PFU/mL

Staphylococcus aureus

6

PFU/mL

Streptococcus salivarius

6

PFU/mL
PFU/mL

4

Influenza B virus（Malaysia）

4

Rhinovirus

CFU/mL

Haemophilus influenzae

PFU/mL

Influenza A virus（H3N2）

Endemic human coronavirus OC43

5

Endemic human coronavirus 229E

5

Adenovirus

5

Metapneumovirus

5

Parainfluenza virus type 1

5

Parainfluenza virus type 2

5

parainfluenza virus type 3

5

parainfluenza virus type 4

5

Influenza A virus (H1N1)

5

Enterovirus

5

Respiratory syncytial virus respectively

5

СИМВОЛИ НА ОПАКОВКАТА

9.Клинично представяне
Сравняване на резултатите от комплекта за бързо откриване на антиген SARSCOV-2 нуклеокапсид (N) с резултатите от нов реагент за откриване на нуклеинова
киселина на коронавирус (RT-PCR) във валидни случаи. Резултатите са показани
по-долу. Статистика на резултатите от теста на проби от назофарингеален
тампон:
RT-PCR

Реагент
SARS-COV-2 Nucleocapsid
(N) Antigen Rapid Detection
Kit (Colloidal gold method)

Положителен

Общо

Отрицателен

Полож.

149

2

151

Отриц.

1

398

399

150

400

550

Общо
Статистични индикатори

Estimated value

Positive coincidence Rate(Ct value < 25)

95%CILower limit

Upper limit

99.3%

94.5%

99.8%

Negative coincidence rate

99.5%

98.2%

99.9%

Total coincidence rate

99.4%

98.25%

99.79%

(Чувствителност): 99,3% (95% CI: 94,5%~99,8%)
Отрицателен процент на съвпадения（Специфичност）:99,5%(95%CI: 98,2%~99,9%)
Обща степен на съвпадение: 99,4% (95%CI: 98,25%~99,79%)

CFU/mL
CFU/mL

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

CFU/mL

1. Този комплект е само за in vitro тестове. Моля, прочетете внимателно тази
инструкция преди да експериментирате и стриктно спазвайте процедурите
за работа в инструкциите.

CFU/mL
CFU/mL
CFU/mL
CFU/mL
CFU/mL
CFU/mL
CFU/mL

Endemic human coronavirus HKU1

5

PFU/mL

SARS coronavirus

5

PFU/mL

PFU/mL

Staphylococcus salivarius

6

CFU/mL

PFU/mL

Human nasal rinse

Purified mucin

Concentration

Analytes

Обяснение

СИМВОЛ

Обяснение

Ин витро диагностика
медицинско изделие

Партиден код

Брой тестове
в опаковка

Дата на
производство

Производител

Срок на годност

Упълномощен
европейски
представител

Съхранявайте
между: 4 - 30℃

CE маркировка

Съхранявайте
изправен

Внимание

Съхранявайте
на сухо

Консултирайте се с
инструкциите за
употреба

Чупливо:
пренасяйте с
грижа

Биологични
рискове

Съхранявайте далеч
от пряка слънчева
светлина

Коефициент на положително съвпадение (стойност на Ct < 25)

2. Събирането, съхранението и тестването на пробите трябва да се
извършват в стриктно съответствие със съответните указания.
3. След проверката останалите проби се консервират и се обработват
различни отпадъци. Отпадъците или останалите проби, генерирани по
време на процеса на инспекция, се препоръчва да се позовават на горните
указания. Първо, диетилов етер, 75% етанол, хлор-съдържащ дезинфектант,
пероцетна киселина, хлороформ и други липидни разтворители се
използват за накисване на вируса за инактивиране и след това
инфекциозните агенти се третират съгласно горните указания.

Каталожен номер

За еднократна
употреба

ПРЕПРАТКИ
1. Lamarre A, Talbot PJ. Влияние на pH и температурата върху инфекциозността на човешкия
коронавирус 229E. Канадско списание по микробиология. 1989;35(10):972-4.
2. Bucknall RA, King LM, Kapikian AZ, Chanock RM. Изследвания с човешки коронавируси II.
Някои свойства на щамове 229E и OC43. Известия на Дружеството за експериментална
биология и медицина. 1972;139(3):722-7.

6. Интерференция
Бяха тествани следните вътрешни и външни интерфериращи вещества и
резултатите от теста бяха отрицателни, което показва, че няма интерференция
със следните изпитвани вещества.
Analytes

СИМВОЛ

За въпроси: info@helmed.bg

Concentration

Sodiumchloride
Flutimethasone

ribavirin

budesonide

oseltamivir

benzocaine

peramivir

mupirocin

levofloxacin

biotin

Azithromycin

diphenhydramine

Ceftriaxone

dextromethorphan

Meropenem

dexamethasone

Tobramycin

normal nasopharyngeal mucus

Oxymetazoline

whole blood

7. Най-ниска граница на откриване: Разтворът след елуиране на отрицателните тампони от
носа и гърлото на нормални хора се използва като разредител на отрицателна матрица за откриване
на новия инактивиран от коронавирус разтвор на вируса след серийно разреждане. Минималната
граница на откриване на този продукт е 100 TCID(50) /mL.
8. Ефект на куката: Пробата с ниво на концентрация 2,0 x 10^5TCID /mL в теста на новия 50
разтвор на вирус, инактивиран от коронавирус, не показа ефекта на куката.

Nanjing Synthgene Medical Technology Co., Ltd.

ВНОСИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ: ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД

Адрес: No. 9 Weidi Road, Qixia District, Nanjing City, Jiangsu
Province, PChina

Адрес: Ул. Цар Симеон бл. 20,

Тел: +86 (0) 400-885-0615
http://en.syngenemed.com/

Lotus NL BV

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
Хага, Холандия

ГАРАНЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Ако невалидни резултати се повтарят или се нуждаете от техническа поддръжка, моля, свържете се с Центъра за
обслужване на клиенти и поддръжка на Synthgene Medical Technology Co., Ltd.

Тел.:+359 879 548 300

