СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ

НЕВАЛИДЕН: Контролната линия (C) не се появява. Недостатъчните доказателства или неправилните

стабилен до изтичане на срока на годност, отпечатан върху опаковката. Тестът трябва да остане в запечатаната

процедурни техники са най-вероятните причини за повреда на контролната линия. Прегледайте процедурата и
повторете теста с нов комплект. Ако проблемът продължава, спрете незабавно да използвате тестовия комплект и
се свържете с местния търговец.

Съхранявайте в херметически затворен контейнер при стайна температура или в хладилник (2-30°C). Тестът е

IVD

опаковка до употреба. НЕ ЗАМРАЗЯВАЙТЕ. Да не се използва след изтичане срока на годност. Тестът не изисква
специални условия за съхранение.

СТЪПКА 2

МАТЕРИАЛИ

Предоставени материали
Тестовете са опаковани по 20 или 25 броя в опаковка, като във всяка опаковка се намират:
• Събирателни устройства (торбички и пипети), капачки за епруветки, пластмасова епруветка,
• Буферни разтвори • Тестови устройства (касети) • Торбички за биологични отпадъци
• Инструкция за употреба

ул. Сеговия, № 1, сектор 3, Букурещ
Тел: 021 344 0771; Факс: 021 410 4009
e-mail: office@ddsdiagnostic.com

Необходими, но непредоставени материали:
• Хронометър.

www.ddsdiagnostic.com

ПОЛОЖИТЕЛЕН

15 МИН.

СЛОЖЕТЕ 2 КАПКИ ОТ
РАЗТВОРА С ПРОБАТА

ПОДГОТОВКА НА ПРОБА

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Бърз тест за COVID-19 антигени
Устна течност (слюнка /храчк а)

REF 03 nCov

Изд.1 Версия 2 / 2021 г

ВЗИМАНЕ ɇȺ ПРОБА
1. Пробата от орална течност, слюнка, трябва да се вземе с помощта на устройствата за събиране, предоставени с
комплекта. Следвайте инструкциите за употреба, описани по-долу (фиг.1). С този тест не трябва да се използват
други устройства за събиране.
2. Препоръчва се пациентът да измие ръцете си със сапун и вода или да дезинфекцира ръцете си с дезинфектант
(минимум 60% алкохол) преди вземане на пробата. Препоръчва се първата устна течност да бъде събрана и
тествана сутрин или пациентите да не консумират течности, храна, дъвки или тютюневи изделия поне 10 минути
преди вземане на проба. Инструктирайте пациентите да кашлят дълбоко 3-5 пъти преди вземане на проба, за да
отделят храчките от гърлото в устната кухина.
3. Извадете чантата за събиране и приберете прибл. 500 μl проба от устна течност, слюнка. Ако не се събере
достатъчно устна течност, повторете стъпките за вземане на пробата по-горе.

СТЪПКА 1

приблизително
0.5 мл

Бърз имунохроматографски анализ за качествено откриване на специфични антигени,
нуклеопротеин, SARS-CoV-2 в проби от човешка устна течност.
Само за професионална ин витро диагностика.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Бързият тест за антиген на COVID-19 (орална течност, слюнка, храчки) е бърз имунохроматографски тест за качествено откриване

на специфични антигени, нуклеопротеин, SARS-CoV-2, в проби от човешка устна течност (слюнка) от лица със съмнение за
инфекция. SARS -CoV-2. Бързият тест за антиген COVID-19 открива нови щамове SARS-CoV-2, които са претърпели мутации в
Спайк протеина. Антиген обикновено се открива в проби от горните дихателни пътища по време на острата фаза на инфекцията.
Положителните резултати показват наличието на вирусни антигени, но клиничната корелация с анамнезата на пациента и друга
диагностична информация е необходима за определяне на статуса на инфекцията. Положителните резултати не изключват
бактериална инфекция или коинфекция с други вируси. Откритият агент може да не е истинската причина за заболяването.
Отрицателните резултати не изключват инфекцията със SARS-CoV-2 и не трябва да се използват като единствена основа за
решения за лечение или управление на пациента. Отрицателните резултати трябва да се третират като предполагаеми и
потвърдени чрез молекулен анализ, ако е необходимо за управление на пациента. Отрицателните резултати трябва да се
разглеждат в контекста на скорошни експозиции на пациенти, анамнеза и наличието на клинични признаци и симптоми,

ОТРИЦАТЕЛЕН

Оставете тест касетата, събирателните устройства, буферния разтвор и/или материалите да достигнат стайна
температура (15-30 °C) преди тестване.

ИЗВЛИЧАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОБИ

Пробите трябва да бъдат тествани възможно най-скоро след събирането им. Ако образците не бъдат обработени
незабавно, те са стабилни до 8 часа при стайна температура и 24 часа при 2-8 °C.
Епруветката с разтвора се изрязва накрая с ножица (отгоре, където няма течност). Течността не трябва да изтича от тръбата!
Поставете течния буфер (буфер) в оригиналната опаковка в съществуващата пластмасова туба в комплекта. За извличане на
проби от устна течност, слюнка, храчки, буфер (цялото съдържание на оригиналната опаковка) се добавя към пластмасовата
епруветка в комплекта и се смесва със събраната орална течност. Внимателно разбъркайте сместа за 10 секунди.
Съхранението на пробата след екстракция е стабилно за 2 часа при стайна температура или 24 часа при 2-8°C.

съответстващи на COVID-19. Само за професионална употреба.

РЕЗЮМЕ
Новите коронавируси принадлежат към рода β. COVID-19 е остро респираторно инфекциозно заболяване.
Хората като цяло са податливи. В момента пациентите, заразени с новия коронавирус, са основният източник
на инфекция; Безсимптомно инфектирани хора също могат да бъдат източник на инфекция. Въз основа на
текущото епидемиологично изследване инкубационният период е от 1 до 14 дни, обикновено 3 до 7 дни.
Основните прояви включват висока температура, умора и суха кашлица. В някои случаи се наблюдава
запушване на носа, ринорея, възпалено гърло, миалгия и диария.

РЕАГЕНТИ

НЕВАЛИДЕН
КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
В теста са включени вътрешни процедурни контроли. Цветна линия, появяваща се в контролната област (C), е вътрешен
процесуален контрол, който потвърждава достатъчен обем доказателства и правилна процедурна техника. Ако тестът работи
правилно, фонът в областта на резултата трябва да е бял до светлорозов и да не пречи на възможността за четене на резултата от
теста. В този комплект не са включени външни контроли. Въпреки това, в съответствие с добрата лабораторна практика (GLP), се
препоръчват положителни/отрицателни контроли.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Процедурата на изпитване и тълкуването на резултата от теста трябва да се следват внимателно при тестване за
наличие на специфични антигени, нуклеопротеин, SARS-CoV-2 в проби от човешка устна течност, слюнка, от
заподозрени. За оптимално изпълнение на теста е важно правилното вземане на проби. Неспазването на
процедурата може да доведе до неточни резултати.
2. Ефективността на бързия тест за антиген на COVID-19 (орална течност, слюнка, храчки) беше оценена с помощта
само на процедурите, предоставени в тази листовка за продукта. Промените в тези процедури могат да променят
ефективността на теста. Проби, извлечени вирусно за PCR тестове или събрани във вирусна транспортна среда
(VTM), не могат да се използват за тестване.
3. Бързият тест за антиген на COVID-19 (орална течност, слюнка, храчки) е предназначен само за ин витро
диагностика. Този тест трябва да се използва за откриване на специфични антигени, нуклеопротеин, SARS-CoV-2 в
проби от човешка устна течност, слюнка, храчки, като помощ при диагностицирането на пациенти със съмнение за
SARS-CoV-2 инфекция, заедно с клинично представяне и други резултати.лабораторни изследвания. Нито
количествената стойност, нито скоростта на нарастване на концентрацията на антиген SARS-CoV-2 могат да бъдат
определени чрез този качествен тест.
4. Бързият тест за антиген на COVID-19 (орална течност, слюнка, храчки) ще покаже само наличието на SARS-CoV-2
антигени в пробата и не трябва да се използва като единствен критерий за диагнозата на SARS-CoV-2 инфекции.
5. Резултатите, получени с този тест, трябва да се вземат предвид с други клинични находки от други лабораторни
тестове и оценки.
6. Ако резултатът от теста е отрицателен или не се повлиява и клиничните симптоми продължават, се препоръчва
пациентът да бъде повторно тестван няколко дни по-късно с устройство за молекулярна диагностика, за да се
изключи инфекция.
7. Тестът ще покаже отрицателни резултати при следните условия: Титърът на новите антигени на коронавирус в
пробата е по-нисък от минималната граница на откриване на теста.
8. Отрицателните резултати не изключват инфекция със SARS-CoV-2, особено при тези, които са били в контакт с
вируса. Трябва да се обмисли тестване с устройство за молекулярна диагностика, за да се изключи инфекция при
тези лица.
9. Събирането и тестването на проби в различно време за един и същ пациент може да избегне фалшиво
отрицателни резултати.
10. Бързият тест за антиген COVID-19 открива нуклеопротеин.
11. Бързият тест за антиген COVID-19 открива нови щамове SARS-CoV-2, които са претърпели мутации в протеина
Spike.
12. Положителните резултати от тестовете за COVID-19 могат също да бъдат причинени от инфекция с не-SARS-CoV-2
щамове на коронавирус или други интерфериращи фактори.

Тестът съдържа анти-SARS-CoV-2 антитяло за улавяне и анти-SARS-CoV-2 антитяло за откриване.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
1 Тази листовка трябва да се прочете изцяло, преди да вземете теста. Неспазването на инструкциите в листовката
може да доведе до неточни резултати от теста.
2. Само за професионална ин витро употреба. Да не се използва след изтичане срока на годност.
3. Не яжте, пийте и не пушете в зоната, където се обработват пробите или комплектите.
4. Не използвайте теста, ако опаковката е повредена.
5. Работете с всички проби, сякаш съдържат инфекциозни агенти. Следвайте установените предпазни мерки срещу
микробиологични опасности и следвайте стандартните процедури за правилно изхвърляне на пробите.
6. Носете защитно облекло, като лабораторни престилки, ръкавици за еднократна употреба и защита за очите, когато
се тествате.
7. Измийте добре ръцете си след работа.
8. Моля, уверете се, че за тестване се използва подходящо количество проба. Твърде голям или твърде малък размер
на извадката може да промени резултатите.
9. Проби, извлечени вирусно за PCR тестове или събрани във вирусна транспортна среда (VTM), не могат да се
използват за тестване.
10. Депонирането се извършва в съответствие с местните разпоредби.
11.Влажността и температурата могат да повлияят неблагоприятно на резултатите.
12.Начинът, по който се събира пробата, може да повлияе на резултата от теста. Препоръчва се първата проба
слюнка-храчка да се вземе сутрин, преди да си миете зъбите и без да ядете (да не се консумира вода, храна, напитки,
дъвки или тютюневи изделия).

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Оставете теста, събирателната торбичка/пипетата, буферния разтвор и/или контролите да достигнат
стайна температура (15-30°C) преди тестване.
2. Извадете тестовата кутия от опаковката и я използвайте в рамките на един час след отваряне. Най-добри
резултати ще бъдат получени, ако тестът се извърши веднага след отваряне на опаковката.

3. Поставете тестовата кутия върху чиста, гладка повърхност.

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И СПЕЦИФИЧНОСТ
Бързият тест за антиген COVID-19 (орална течност, слюнка, храчки) беше оценен с проби, получени от пациенти.
RT-PCR се използва като референтен метод за бързия тест за антиген на COVID-19 (орална течност, слюнка,
храчки). Пробите се считат за положителни, ако RT-PCR показва положителен резултат. Пробите се считат за
отрицателни, ако RT-PCR показа отрицателен резултат.

4. Обърнете смесителната тръба и добавете 2 капки от екстрахираната проба) в ямката за пробата (S);
изчакайте цветната линия (и) да се появи.

Резултати от корелация на тестовия комплект
Метод

5. Прочетете резултата ДО 15 минути. Не интерпретирайте резултата след 20 минути.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

ПОЛОЖИТЕЛЕН: * Появяват се две различни цветни линии.
Една цветна линия трябва да бъде в контролната област (C), а друга цветна линия трябва да бъде в тестовата
област (T). Положителният резултат в тестовата област показва откриването на специфични SARS-CoV-2
антигени в пробата.
*ЗАБЕЛЕЖКА 1: Интензитетът на цвета в областта на тестовата линия (T) ще варира в зависимост от
количеството специфичен SARS-CoV-2 антиген, присъстващ в пробата. Следователно всеки нюанс на цвета в
тестовата област (T) трябва да се счита за положителен резултат

ОТРИЦАТЕЛЕН: В контролната област (C) се появява цветна линия. В областта на тестовата линия
(T) не се появява цветна линия.

Бърз тест за
COVID-19 Антиген
Общи резултати

RT-PCR
Резултат

Положителен

Отрицателен

Общи резултати

Положителен

91

2

93

Отрицателен

10

303

313

101

305

406

-Относителна чувствителност: 90,1% (95% CI *: 82,5% 95,1%)
-Относителна специфичност: 99,3% (95% CI *: 97,7% 99,9%)
-Точност: 97,0% (95% CI *: 94,9% -98,5%)
Повторяемост и възпроизводимост на теста: Вътрешен анализ> 99% Между-анализ> 99%
* Доверителен интервал

Портокалов сок
Вода за уста
Кофеин
Кока Кола
Паста за зъби

Тестване на специфичност за различни вирусни щамове
Бързият тест за антиген на COVID-19 (орална течност, слюнка, храчки) беше оценен за кръстосана реактивност със следните
вирусни щамове. Не са наблюдавани забележими линии при нито една от тези концентрации в нито един от регионите на
тестовата линия:

Щам
Adenovirus tip 3
Adenovirus tip 7
Coronavirus uman OC43
Coronavirus uman 229E
Coronavirus uman NL63
Coronavirus uman HKU1
MERS coronavirus Florida
Influenza A H1N1
Influenza A H3N2
Influenza B
Virus rujeolic
Virus urlian
Parainfluenza virus 2
Parainfluenza virus 3
Virus respirator sincțial

Концентрация
3,16 x 104 TCID50/ мл
1,58 x 105 TCID50/ мл
1 х 106 TCID50/ мл

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Westgard JO, Barry PL,Hunt MR, Groth T. A multi-rule Shewhart for quality control in clinical chemistry, Clinical
Chemistry 1981;27:493-501

Индекс на символите

5 х 105 TCID50/ мл
1 х 106 TCID50/ мл
1 х 106 TCID50/ мл
1,17x104 TCID50/ мл
3,16 x 105 TCID50/ мл
1 х 105 TCID50/ мл
3,16 x 106 TCID50/ мл
1,58 x 104 TCID50/ мл
1,58 x 104 TCID50/ мл

100%
2%
1 mg/mL
/
/

Предпазни мерки, вижте
инструкциите за работа

Съхранявайте в
2-30°С

Производител

Само за ин витро
диагностика

Не използвайте
повторно

Брой Тестове /
комплекти

Каталожен номер

Прочети инструкции
за употреба

Срок на
годност до

Не използвайте, ако
опаковката е повредена

Партиден номер

1,58 x 107 TCID50/ мл
1,58 x 108 TCID50/ мл
8,89 x 104 TCID50/ мл

Европейски
представител

TCID50 = Инфекциозната доза на тъканите е разреждането на вируса, което при условията на теста може да зарази 50% от
инокулираните съдове на културата.

Продуктът е произведен в съответствие със система за управление на качеството на медицински
изделия, сертифицирани по ISO 9001: 2015 и ISO 13485: 2016 от SRAC CERT SRL.

ПРЕЦИЗНОСТ
Вътрешен анализ и интер-анализ
Точността по време и между тестовете беше определена с помощта на три стандартни контролни проби за COVID-19.
Три различни партиди бърз тест за антиген на COVID-19 (орална течност, слюнка, храчки) бяха тествани с помощта на
отрицателни, слабо положителни SARS-CoV-2 и силно положителни проби на SARS-CoV-2. Десет повторения на всяко
ниво бяха тествани всеки ден в продължение на 3 последователни дни. Пробите са били правилно идентифицирани в>
99% от случаите.

Кръстосана реактивност
Следните организми бяха тествани и всички бяха отрицателни, когато бяха тествани с бърз тест за антиген COVID-19
(орална течност):

Кръстосана реактивност

Концентрация

Логото на DDS Diagnostic, името и присвоените визуални характеристики са
собственост на DDS DIAGNOSTIC SRL
Всяка форма на използване, модификация или промяна на съдържанието е забранена, с изключение на

Arcanobacterium

1,0x108 org / мл

Candida albicans

1,0x108 org / мл

Corynebacterium

1,0x108 org / мл

Escherichia coli

1,0x108 org / мл

ВНОСИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ: ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД

Moraxella catarrhalis

1,0x108 org / мл

Адрес: Ул. Цар Симеон бл. 20,

Neisseria lactamica

1,0x108 org / мл

Тел.:+359 879 548 300

Neisseria subflava

1,0x108 org / мл

Pseudomonas aeruginosa

1,0x108 org / мл

Staphylococcus aureus subspaureus

1,0x108 org / мл

Staphylococcus epidermidis

1,0x108 org / мл

Streptococcus pneumoniae

1,0x108 org / мл

Streptococcus pyogenes

1,0x108 org / мл

Streptococcus salivarius

1,0x108 org / мл

Streptococcus sp group F

1,0x108 org / мл

Интерфериращи вещества
Тествано е влиянието на веществата в таблицата по-долу. Установено е, че бързите тестове за антиген
на COVID-19 (орална течност, слюнка, храчки) не пречат на тестовите анализи.

Анализ
Mucină
Dexametazon
Flunisolid
Mupirocin
Oximetazolin
Fenilefrin
Rebetol
Relenza
Tamiflu
Tobramicin
Чай
Мляко

Концентрация
50 µg / ml
0,8 mg/ml
6,8 ng/ml
12 mg / ml
0,6 mg/ml
12 mg / ml
4,5 /g/ml
282 ng/mL
1,1 µg/ml
2,43 mg/mL
33,3 mg/mL
11,2%

писмени или устни споразумения. Представената информация е
информативна и не представлява никакво договорно или законово задължение от страна на DDS
DIAGNOSTIC SRL

