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CSAK SZAKEMBER HASZNÁLHATJA 
A termék neve
SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt (immunkromatográfiás módszer) 
Csomagolás 
A termék kombinációs formája: egyszeri tesztre alkalmas kazetta. 
Rendeltetés 
A SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt a SARS-CoV-2 antigén emberi orrgarati vagy 
szájgarati kenetből való kimutatására szolgál. 
Vizsgálati elv 
Az aranykolloidos immunkromatográfiás vizsgálati elv szerint a SARS-CoV-2 
antigén mintában történő kimutatására a dupla antitest szendvics módszert 
használják. Ha az antigén jelen van a mintában, akkor kötést alkot a megfelelő 
aranykolloiddal jelölt 1-es monoklonális antitesttel és a bevont 2-es monok-
lonális antitesttel a tesztcsíkban, majd megjelenik a pozitív teszteredményt 
jelző piros csík. Ha a minta nem tartalmaz antigént, akkor nem történik kom-
bináció a tesztcsíkban, ahol nem jelenik meg a piros csík, ez pedig negatív 
teszteredményt jelöl. 
Függetlenül attól, hogy az antigén jelen van-e a mintában, az aranykolloidos 
antitest kombinálódni fog a kontrollcsík bevont antitestjeivel, és a kontrollcsík 
(C-vonal) el fog színeződni. 
Összetevők 
A tesztcsík SARS-CoV-2 2-es monoklonális antitesttel van bevonva. Arannyal 
konjugált szilárd fázis SARS-CoV-2 1-es monoklonális antitest. A minőségel-
lenőrzésre szolgáló kontrollcsík kecske anti-egér IgG antitesttel van bevonva. 
Mintakivonat: Trisz-(hidroximetil)-amino-metán puffer felületaktív anyaggal. 
A mintavételi tampon és a mintavételi cső opcionális. 
SZÜKSÉGES DE NEM MELLÉKELT ANYAGOK 
1. Stopperóra 
2. Személyi védőfelszerelés, mint például védőkesztyű, orvosi maszk, védő-

szemüveg és laborköpeny. 
3. Megfelelő, biológiai veszélyt jelentő hulladék tárolására alkalmas edény, 

továbbá fertőtlenítőszerek. 
Tárolás és lejárati idő 
A lezárt tasak 4-30 C  ͦközött tárolandó, magas hőmérséklettől és napfénytől 
védett, száraz helyen, és 12 hónapig használható fel. NE FAGYASSZA LE. A ma-
gas hőmérséklet, továbbá a lefagyás, illetve felolvadás elkerülése érdekében 
óvintézkedéseket kell meghozni. A csomagot csak akkor nyissa ki, ha felké-
szült a teszt elvégzésére, mert a teszt felbontás után egy órán belül elvégzen-
dő (páratartalom ≤ 60%, hőmérséklet 20  ͦ-30  ͦ). Ha a páratartalom > 60 %, 
akkor a tesztet felbontáskor azonnal el kell végezni. 
A mintavétel feltételei 
Mintagyűjtés 
Mintavétel az orrgaratból: 
A műveletet végző szakember a tampont a jobb kezében tartja, az alany fejét 
pedig a bal kezével rögzíti. Ne gyakoroljunk erős nyomást, mert ezzel traumás 
vérzést okozhatunk. Amikor a tampon csúcsa hozzáér az orrgarati üreg elülső 
falához, hagyjuk ott néhány másodpercig (körülbelül 3 másodpercig), és fino-
man fogassuk körbe egyszer, majd lassan távolítsuk el. Ugyanazzal a tampon-
nal ismételjük meg a műveletet a másik orrlyukon keresztül is, ezzel biztosítva  
azt, hogy mindkét orrlyukból megfelelő mintát vettünk. 

Mintavétel a szájgaratból: 
A tesztelt személy feje enyhén hátrahajlik és a száját nagyra nyitja, úgy, hogy 
a garatmandulák mindkét oldalon látszódnak. A tamponnal simítsuk végig a 
nyelv tövét. Simítsuk végig a mandulákat mindkét oldalon legalább 3-szor, 
úgy, hogy egy kicsit rányomjuk a tampont, majd simítsuk végig fel- és lefelé az 
elülső garatfalat is, legalább 3-szor. 
A minta eltárolása 
A humán orr- illetve szájgarati mintákat a minta levételét követően mihama-
rabb fel kell dolgozni. Ha a tesztet nem lehet azonnal elvégezni, akkor a mintát 
leragasztott dobozban kell tárolni, 2  ͦ~8  ͦ-on legfeljebb 8 óráig, -20  ͦ alatt 
legfeljebb 1 hónapig. A hosszútávú tárolás nem ajánlott. 
A minta kezelése 
Adjon 500μl (~20 csepp) mintakivonatot a mintavételi cső 0,5 jelzéséhez, a 
mintagyűjtés után a tampont mártsa bele a mintakivonatba, hagyja, hogy a 
mintakivonat teljesen átitassa a tampont, forgassa meg és nyomja össze a 
tampont 10-szer, majd húzza ki, és az ott maradó folyadékot vigye el a vizs-
gálatra.

A vizsgálat menete 
A teszt elvégzése előtt a használati utasítást végig el kell olvasni. Használat 
előtt 30 percig hagyja szobahőmérsékleten a mintát és a reagenst. A minta 
érje el a szobahőmérsékletet. Ne nyissa ki a belső csomagolást, amíg az nem 
áll készen. A belső csomagolás felnyitása után használja fel a mintát, amint 
lehet. 
1. Nyissa fel az alumíniumzsák tépőkéjét, vegye ki a tesztlapot és helyezze 

vízszintes felületre. 
2. Cseppentsen 2-3 cseppet (60μl-80μl) a mintakivonatból a tesztkazetta 

mintavájulatára. 
3. A teszteredményt 15 perc után olvassuk le; 20 perc elteltével már nincs 

klinikai jelentősége.

 

Az eredmény értelmezése 
POZITÍV: Két különálló piros csík jelenik meg. Az egyik csík a kontrollterüle-
ten (C), a másik csík a tesztterületen (T) jelenik meg. 
NEGATÍV: Egy piros csík jelenik meg a kontrollterületen (C). Nem jelenik 
meg piros csík a tesztterületen (T). A negatív eredmény nem azt jelenti, 
hogy a mért anyag nincs jelen a mintában, csak azt jelzi, hogy a mért anyag 
koncentrációja a mintában nem éri el a kimutatási határt. 
NEM ÉRTÉKELHETŐ: Nem jelennek meg színes csíkok vagy nem jelenik meg 
a kontrollcsík: ennek oka a teszt helytelen elvégzése vagy a reagens hibája. 
Ellenőrizze a teszt elvégzésének menetét, és ismételje meg a tesztet egy friss 
készlettel. 

A teszt korlátai 
1. Az eredmény nem értelmezhető megerősített diagnózisként, csak klinikai 

referenciaként szolgál. A döntést RT-PRC eredmények, a klinikai tünetek, 
a járványügyi állapot és további klinikai adatok figyelembevételével kell 
meghozni.  

2. A fertőzés korai szakaszában a teszteredmény negatív lehet, mivel a 
SARS-CoV-2 antigén még nem jelent meg a mintában. 

3.  A kimutatás módszerének korlátai miatt a negatív eredmény nem zárja 
ki a fertőzés lehetőségét. A pozitív eredmény nem értelmezhető megerő-
sített diagnózisként. A döntést a klinikai tünetek és további diagnosztikai 
eredmények figyelembevételével kell meghozni. 

4. Ez a reagens a humán orr- illetve szájgarati mintában előforduló SARS-
CoV-2 antigéneket csak minőségileg mutatja ki. A minták pontos antigén-
tartalmát nem mutatja. 

5. A teszt pontossága a mintavételi folyamat pontosságán múlik. Ha a min-
tát nem megfelelően veszik le, nem megfelelően szállítják, tárolják, illet-
ve fagyasztják le és olvasztják fel, ez hatással lesz a teszt eredményére. 

6. A tampont a mellékelt kivonatoló oldattal kell eluálni. Egyéb oldat hasz-
nálata téves eredményt hozhat. 

7. Használat előtt az oldatnak és a tesztlapnak el kell érnie a szobahőmér-
sékletet (20  ͦ~30  ͦ), különben az eredmények tévesek lehetnek. 

8. Ha a mintát nem közvetlenül a levétel után vizsgáljuk, csökkenhet az érzé-
kenység. Kérjük, hogy a tesztet végezze el, amint csak lehet. 

9. Mivel a SARS N-proteinje erős homológiát mutat az új koronavírussal 
(SARS-CoV-2), ezért keresztreakciók léphetnek fel. Azonban a SARS-fertő-
zés nélküli szezonban az eredmények értelmezése nem érintett. 

10. A téves negatív eredmények lehetőségének elemzése: 
1)  A nem megfelelő mintavétel, a nem hozzá való oldat, a túl hosszú 

ideig tartó mintaszállítás (több mint fél óra), a túl nagy mennyiségű 
oldat hozzáadása az eluálás során, a nem normalizált eluáló művelet, 
az alacsony vírustiter a mintában mind téves negatív eredményhez 
vezethetnek. 

2) A vírus génjeinek mutációi megváltoztathatják az antigén epitópot, 
ezzel téves negatív eredményt idézhetnek elő.

  Pozitív Negatív Nem értékelhető



11. A téves pozitív eredmények lehetőségének elemzése: 
1) A nem megfelelő mintavétel, a nem hozzá való oldat használata, a 

nemnormalizált eluáló művelet mind téves pozitív eredményhez ve-
zethetnek. 

2) A minták keresztszennyeződése is téves pozitív eredményhez vezet-
het. 

3) Nukleinsavból származó téves negatív eredmény. 
12. A nem értékelhető eredmények lehetőségének elemzése: 

1) Ha a minta térfogata nem elegendő, akkor a kromatográfia nem hajt-
ható végre sikeresen. 

2) Ha a csomagolás sérült, akkor a tesztlap érvénytelen. Használat előtt 
gondosan ellenőrizni kell a csomagolást. 

13. A fertőzés különböző stádiumaiban a különféle vírusterhelésű minták el-
térő egyidejűségi rátát mutathatnak a nukleinsavtesztek eredményeivel. 

14. Az orrgaratból történő mintavételnél mindkét orrlyukon keresztül ve-
gyünk mintát. Ha csak egy orrlyukból veszünk mintát, ez téves ered-
ményhez vezethet.

A teszt teljesítménye
1. Pozitív egyidejűségi ráta 

A pozitív referenciákkal rendelkező teszteredmény pozitív. 
2. Negatív egyidejűségi ráta 

A negatív referenciákkal rendelkező teszteredmény negatív. 
3. Kimutatási határ 

A kimutatási határt elérő referenciájú teszt pozitív. 
4. Megismételhetőség 

A megismételhető referenciát párhuzamosan 10-szer teszteljük, és a 
teszteredmények mind pozitívak, egységes színnel. 

5. Keresztreakció 
Az eredmények az influenzavírussal, influenza B vírussal, a légzőszervi 
adenovírussal, a légzőszervi óriássejtes vírussal és a mycoplasma pneu-
moniae-val nem mutattak keresztreaktivitást. 

6. Interferencia 
A SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt eredménye a következő gyógyszerekkel 
nem interferál: zanamivir, ribavirin, oseltamivir, levofloxacin cefradine 
meropenem, tobramicin, oximetazolin-hidroklorid orrspray, budezonid. 

Figyelmeztetés 
1. A reagens egy ártalmatlanítandó in vitro reagens, amelyet csak a humán 

orr- vagy szájgarati mintából való kimutatásra lehet használni. A művelet 
végrehajtása során az utasításokat szigorúan be kell tartani. Lejárt vagy 
sérült terméket ne használjon. 

2. A kontrollcsík színének erőssége nem a reagens minőségét tükrözi: 
amennyiben a színe tiszta és jól látható, ez azt jelenti, hogy a reagens 
hatékony. 

3. A tesztkészletet lezárva, nedvességtől távol kell tartani. A reagenseket 
illetve a mintákat alacsony hőmérsékleten kell tárolni, és használat előtt 
hagyni kell, hogy elérjék a szobahőmérsékletet. 

4. A reagenseket az alumíniumfólia-zsákból kivéve amint csak lehet, fel kell 
használni, mivel így kerülhető el, hogy túl sokáig érintkezhessenek a le-
vegővel és ezáltal a nedvesség befolyásolja a teszteredményt. 

5. A túl régóta állni hagyott, illetve szennyezett minták nem használhatók. 
6. Kérjük, hogy a fertőző betegségek esetében érvényes laboratóriumi el-

járásokat kövesse. A használat után keletkező hulladékot a fertőző anya-
gokra érvényes eljárások szerint kell ártalmatlanítani, és nem szabad 
egyéb módon kidobni. 

7. Ha a műveletet helytelenül végezzük el, ez hatással lehet az eredmények 
pontosságára, például a minták összekeveredése, a helytelen mennyisé-
gek vagy a nem megfelelő kimutatási idő, stb. miatt. 

8. A külön tételben lévő komponensek nem keverhetők. 
9. A fertőző forrásokat, illetve feltételezhetően fertőző forrásokat tartal-

mazó anyagokat csak a megfelelő biológiai biztonságot garantáló biz-
tonsági előírások betartásával szabad kezelni. A következő intézkedések 
betartandók: 
1) A mintákat és a reagenseket kesztyűben kezelje; 
2) A mintákat a szájával ne szívja meg; 
3) Ezen tételek kezelése közben ne dohányozzon, egyen, igyon, használ-

jon kozmetikumot vagy kezeljen kontaktlencsét; 
4) Ha a minta vagy a reagens kiömlik, használjon fertőtlenítőt; 
5) Minden mintát, reagenst és lehetséges szennyező anyagot a vonat-

kozó helyi szabályozásnak megfelelően fertőtlenítsen; 
6) A lejárati időn belül megfelelő kezelés és tárolási körülmények mel-

lett a reagens minden komponense stabil marad. A lejárt reagens-
készletet ne használja fel.
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