
Influenza+COVID-19 Ag tesztkészlet
Csak egészségügyi szakemberek számára
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[Csomagolási specifikáció] 1 teszt/készlet, 20 teszt/készlet.

 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 
A Flu+COVID-19 Ag tesztkészlet az influenza A vírus, az influenza B vírus és a SARS-
CoV-2 antigén minőségi kimutatására szolgál emberi orrgarat- vagy orrkenet-mintákban, 
és az influenza A, az influenza B és a COVID-19 differenciáldiagnózisának segítésére 
szolgál.

 ÖSSZEFOGLALÓ ÉS MAGYARÁZAT 
Az influenza az influenzavírus által okozott akut légúti fertőzés. Ez is egy rendkívül 
fertőző és gyorsan terjedő betegség. Elsősorban a levegőben lévő cseppek, emberek 
közötti érintkezés vagy fertőzött tárgyakkal való érintkezés útján terjed. A tipikus klinikai 
tünetek: heves láz, általános fájdalom, jelentős fáradékonyság és enyhe légúti tünetek. 
A lappangási idő általában 1-7 nap, többnyire 2-4 nap. Az influenzavírusoknak három 
típusa létezik: A, B és C. Az A típusú vírus gyakran járvány formájában jelenik meg, és 
gyorsan terjed, ami világméretű influenzajárványt okoz. A B típusú vírus gyakran okoz 
helyi influenzajárványokat. A C-típusú vírus főként szórványosan jelenik meg, és általá-
ban nem okoz influenzajárványt. 
Az új koronavírusok a β nemzetségbe tartoznak. A COVID-19 akut légúti fertőző 
betegséget okoz. Az emberek általában fogékonyak a betegségre. Jelenleg az új koro-
navírussal fertőzött betegek jelentik a fő fertőzési forrást; a tünetmentes fertőzöttek is 
lehetnek a fertőzés forrásai. A jelenlegi járványügyi vizsgálat alapján a lappangási idő 
1-14 nap, 
többnyire 3-7 nap. A fő tünetek közé tartozik a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. 
Néhány esetben orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, izomláz és hasmenés is előfordul.
 
MŰKÖDÉSI ELV 
Ez a készlet a laterális áramlású kolloidarany immunpróba elvén alapul, és az influenza 
A vírus, az influenza B vírus és a SARS-CoV-2 antigén kimutatására szolgál a mintában 
„immunszendvics” módszerrel. 
Amikor a mintát a mintaüregbe adjuk, a mintában lévő influenza B vírusfehérje reagál 
az arannyal jelölt antitesttel, és immunkomplexet képez, amely a nitrocellulóz-memb-
ránra kerül. Amikor az immunkomplex eléri a B tesztcsíkot, reakcióba lép a nitrocellu-
lóz-membránra előzetesen felvitt influenza B antitesttel, és a B tesztcsíkon rögzül, színt 
fejleszt, ami pozitív eredményt jelez. 
Amikor a mintát a mintaüregbe adjuk, a mintában lévő influenza A vírus fehérje reagál 
az arannyal jelölt antitesttel, és immunkomplexet képez, amely a nitrocellulóz-memb-
ránra kerül. Amikor az immunkomplex eléri a teszt A sávját, reakcióba lép a nitrocellu-
lóz-membránra előzetesen felvitt influenza A antitesttel, és rögzül az A sávra, és színt 
fejleszt, ami pozitív eredményt jelez. 
Amikor a mintát a mintaüregbe adjuk, a mintában lévő SARS-CoV-2 antigén reagál az 
arannyal jelölt antitesttel, és immunkomplexet képez, amely a nitrocellulóz-membránra 
kerül. Amikor az immunkomplex eléri a COVID tesztcsíkot, reagálni fog a nitrocellu-
lóz-membránra előzetesen felvitt COVID-19 ellenanyaggal, és a tesztcsíkon rögzül, és 
színt hoz létre, ami pozitív eredményt jelez. 
Függetlenül attól, hogy a minta influenza A vírust, influenza B vírust vagy SARS-CoV-2 
antigént tartalmaz, az arannyal jelölt minőségellenőrző antigén a bevont antitesthez a C 
sávban kötődik és színt fejleszt.

 A KÉSZLET TARTOZÉKAI 

Komponens 1 teszt/készlet 20 teszt/készlet

Mennyiség Specifikáció Mennyiség Specifikáció

Tesztkazetta 1 Egyedi csomag 20 Egyedi csomag
Mintavételi kenet 1 - 21 21/zacskó

Lízispuffer 1 0,6 ml/cső 21 0,6 ml/cső
Csőkupak 

védőburkolattal 1 - 21 21/zacskó

Termékbetét 1 darab - 1 darab -

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 
1. Ez a készlet in vitro diagnosztikai felhasználásra szolgál.
2. Ez a készlet kizárólag egészségügyi szakemberek számára készült.
3. Ne használjon sérült, nem egyértelmű címkével ellátott vagy lejárt kazettákat.
4. Az érvénytelen eredményeket tartalmazó mintákat újra kell vizsgálni.
5. A kazetta csak egyszeri használatra szolgál. A használt kazettákat és mintákat 

potenciálisan biológiailag veszélyes anyagként kell kezelni.
6. Ne egye meg a fóliatasakban lévő nedvszívószert.
7. Ne használja újra a használt tesztkazettát, a lízispuffert, a használt fúvókát és a 

használt mintagyűjtő pálcát.

 KÉSZLET TÁROLÁSA ÉS A TERMÉK ELTARTHATÓSÁGA 
Szobahőmérsékleten (2-30 °C vagy 35,6-86 °F), száraz, árnyékos helyen tárolja. Kerülje 
a közvetlen napfényt. 18 hónapos eltarthatósági idő (gyártási dátumtól a lejárati 
dátumig).

 MINTAKÖVETELMÉNYEK 
1. Csak orrgarat- vagy orrkenet, illetve nem inaktivált vírusos transzport médium 

vizsgálható.
2. A színtelen vírus transzport médium előnyös.
3. A szennyezett mintákat nem szabad felhasználni.
4. Az optimális vizsgálati teljesítmény érdekében a mintákat a gyűjtés után azonnal 

vizsgálja meg.
5. Az orrgarat- vagy orrkenet, illetve a vírus transzport médiumok stabilitása: 

Tárolási hőmérséklet Eltarthatósági idő

2~8°C 4 óra

15~25°C 1 óra
6. A mintákat szobahőmérsékleten (15-25 °C) 1 órán belül, vagy a gyűjtést követő 4 

órán belül 2-8 °C-on kell megvizsgálni.
7. Ne fagyassza le a mintákat.
8. A nem megfelelő mintavétel, kezelés, tárolás vagy szállítás hamis eredményeket 

okozhat. 

 VIZSGÁLATI ELJÁRÁS 
Vigyázat! Kérjük, figyelmesen olvassa el a készlet termékmellékletét. Orrgarat- vagy 
orrkenet.

1. Vegyen orr- vagy orrgaratmintát a betegtől a standard működési eljárásnak 
megfelelően.

2. Szúrja át a lízispuffer cső tömítőmembránját a fúvókasapka hegyével.
3. Húzza le a fúvókasapkát a csőről, és helyezze a védőburkolattal lefelé a munka-

padra. A szennyeződések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne érintse 
meg a fúvóka hegyét.

4. Helyezze a tampont a lízispuffer csőbe. Nyomja össze a csövet, és 5 alkalommal 
keverje meg a tampont.

5. Nyomja tovább a tubust, és vegye ki a tampont. Ügyeljen arra, hogy a tamponból 

az összes folyadékot eltávolítsa. 
Szerelje fel a fúvókasapkát úgy, hogy a védőburkolat felfelé nézzen. Keverje össze 
a tubus tartalmát 10 alkalommal történő óvatos rázással. Hagyja állni 1 percig.

6. Távolítsa el a védőburkolatot. Nyomja össze a csövet, és dobja ki a feldolgozott 
minta első két cseppjét.

7. Adjon három cseppet a feldolgozott mintából függőlegesen a mintaüregbe, majd 
hagyja állni 15 percig.

8. A teszteredményt azonnal olvassa le, a teszteredmény 30 perc elteltével érvény-
telen lesz.

 
 VÍRUS TRANSZPORT MÉDIUMOK (NEM INAKTIVÁLT) 

1. A vírus transzport médiumban (VTM) kapott mintát 5 másodpercig tartó vortexe-
léssel keverje össze.

2. Szúrja át a lízispuffer cső tömítőmembránját a fúvókasapka hegyével.
3. Húzza le a fúvókasapkát a csőről, és helyezze a védőburkolattal lefelé a munka-

padra. A szennyeződések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne érintse 
meg a fúvóka hegyét.

4. Adjon 600 μL VTM mintát a lízispuffer csőbe. Alternatívaként a felhasználók a 
VTM minta térfogatát minimálisra csökkenthetik ≥100 μL térfogatra a tényleges 
helyzetnek megfelelően, és 1:1 arányban hígítsák fel lízispufferrel.

5. Szerelje fel a fúvókasapkát úgy, hogy a védőburkolat felfelé nézzen. Keverje össze 
a tubus tartalmát 10 alkalommal történő óvatos rázással. Hagyja állni 1 percig.

6. Távolítsa el a védőburkolatot. Nyomja össze a csövet, és dobja ki a feldolgozott 
minta első két cseppjét.

7. Adjon három cseppet a feldolgozott mintából függőlegesen a mintakútba, majd 
hagyja állni 15 percig.

8. A teszteredményt azonnal olvassa le, a teszteredmény 30 perc elteltével érvény-
telen lesz. 
Megjegyzés: Tekintettel a VTM különböző márkáira az egyes országokban, java-
soljuk ügyfeleinknek, hogy küldjék el nekünk a VTM utasításait és összetételét. 
Ellenőrizni tudjuk az Ön által használt VTM összetételét, és azt javasoljuk ügy-
feleinknek, hogy hígítás nélkül közvetlenül teszteljék a kazettát. A PBS-ben vagy 
UTM-ben tárolt minták szintén jó választások lehetnek.

Vigyázat! A WESAIL Flu+COVID-19 Ag tesztkészlet kazettát használat előtt tartsa lezárt 
fóliatasakban. A kazettát a fóliatasak felnyitását követően 30 percen belül fel kell 
használni. Ha a hőmérséklet 30 °C-nál magasabb, vagy magas páratartalom mellett, a 
fóliatasak felbontása után azonnal fel kell használni.

 ÁRTALMATLANÍTÁS 
A biológiailag veszélyes anyagok ártalmatlanítása során az intézménye gyakorlatát kell 
követnie. Az összes anyagot biztonságos és elfogadható módon, valamint az összes 
szövetségi, állami és helyi szabályozásnak megfelelően kell ártalmatlanítani.



EREDMÉNY ÉRTELMEZÉSE 

Pozitív 1: színes sávok jelennek meg mind a (B) tesztsávnál, mind a (C) kontrollsávnál.  
                  Ez a kijelzés az influenza B érvényes pozitív eredményét mutatja.  
Pozitív 2: színes sávok jelennek meg mind az (A) tesztsávban, mind a (C) kontrollsávban.  
                 Ez a kijelzés érvényes pozitív eredményt mutat az influenza A-ra.  
Pozitív 3: színes sávok jelennek meg mind a (COVID) tesztsávban, mind a © kontrollsáv- 
                 ban. Ez a kijelzés érvényes pozitív eredményt mutat a COVID-19 Ag-re. 
Pozitív 4: színes sávok jelennek meg a (B) tesztsávnál, az (A) tesztsávnál és a (C)  
                  kontrollsávnál. Ez a kijelzés érvényes pozitív eredményt mutat az influenza B  
                  és az influenza A esetében. 
Pozitív 5: színes sávok jelennek meg a (B) tesztsávnál, a (COVID) tesztsávnál és a (C)  
                  kontrollsávnál. Ez a kijelzés érvényes pozitív eredményt mutat influenza B és  
                  COVID-19 Ag esetében. 
Pozitív 6: színes sávok jelennek meg az (A) tesztsávnál, a (COVID) tesztsávnál és a  
                  (C) kontrollsávnál. Ez a kijelzés az influenza A és a COVID-19 Ag érvényes  
                  pozitív eredményét mutatja. 
Pozitív 7: színes sávok jelennek meg a (B) tesztsávnál, az (A) tesztsávnál, a (COVID)  
                  tesztsávnál és a (C) kontrollsávnál. Ez a kijelzés az influenza B, az influenza A  
                  és COVID-19 Ag esetében érvényes pozitív eredményt mutat. 
Negatív: színes sáv csak a © kontrollsávnál jelenik meg. 
Érvénytelen 1-8: nem jelenik meg látható színes sáv a vezérlősávnál. Lehet, hogy a  
                   vizsgálati eljárásokat nem megfelelően követték, vagy a kazetta megromlott.  
                  Javasoljuk a minta ismételt vizsgálatát.

Megjegyzés: A (COVID), (B) vagy (A) tesztsáv színintenzitása a mintában lévő antigén 
koncentrációjától függően változhat. Minél alacsonyabb a koncentráció, annál 
gyengébb az intenzitás. A pozitív eredmény meghatározásának a  (COVID), a (B) vagy 
az (A) tesztsáv és a kontrollsáv (C) jelenlétén kell alapulnia, függetlenül attól, hogy a 
(COVID), a (B) vagy az (A) gyengébb intenzitású-e, mint a (C) kontrollsáv.

 AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI 

1. A termék vizsgálati eredményei kizárólag diagnosztikai célt szolgálnak, és nem 
használhatók a diagnózis megállapításának vagy kizárásának kizárólagos alapjául. 
A diagnosztikai célok elérése érdekében az eredményeket mindig a klinikai vizsgá-
lattal, a kórtörténettel és más laboratóriumi adatokkal együtt kell értékelni.

2. Ez a termék kizárólag az influenza A vírus, az influenza B vírus és a SARS-CoV-2 
antigén minőségi kimutatására használható emberi orrgarat- vagy orrkenetben, 
de mennyiségi kimutatásra nem.

3. Ez a termék csak a kezdeti szűrővizsgálatra szolgál. A betegség diagnózisát a 
klinikai megfigyelések, a beteg kórtörténete, a járványügyi információk és egyéb 
laboratóriumi bizonyítékok alapján kell felállítani.

4. A vizsgálati módszertan korlátaira is figyelemmel, a kérdéses eredményeket más 
vizsgálati módszertannal kell ellenőrizni.

5. Negatív vizsgálati eredmény akkor adódhat, ha a mintában az antigén szintje a 
teszt kimutatási határa alatt van, vagy ha a mintát nem megfelelően gyűjtötték 
vagy szállították.

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK 

1. KLINIKAI TELJESÍTMÉNY

COVID-19 Ag teljesítmény

Influenza+COV-
ID-19 Ag teszt-

készlet

PCR

Pozitív Negatív Összesen

Pozitív 102 4 106

Negatív 10 200 210

Összesen 112 204 316

Érzékenység 91,1%

Specificitás 98,0%

Teljes százalékos 
egyezés 95,6%

Influenza A teljesítmény

Influenza+COV-
ID-19 Ag teszt-

készlet

Víruskultúra

Pozitív Negatív Összesen

Pozitív 99 0 99

Negatív 3 100 103

Összesen 102 100 202

Érzékenység 97,1%

Specificitás 100,0%

Teljes százalékos 
egyezés 98,5%

Influenza B teljesítmény

Influenza+COV-
ID-19 Ag teszt-

készlet

Víruskultúra

Pozitív Negatív Összesen

Pozitív 97 0 97

Negatív 5 100 105

Összesen 102 100 202

Érzékenység 95,1%

Specificitás 100,0%

Teljes százalékos 
egyezés 97,5%

2. KIMUTATÁSI HATÁRÉRTÉK (LOD) 
Az alábbi táblázat az influenza A, az influenza B és SARS-CoV-2 influenza+COVID-19 Ag 
tesztkészlet LoD-jét tartalmazza.

SARS-CoV-2 8,0×102,0 TCID50/ml

Influenza A(H1N1) 8,0×105,0 TCID50/ml

Influenza A(H3N2) 3,0×105,0 TCID50/ml

Influenza A(H5N1) 1,0×106,0 TCID50/ml

Influenza A(H7N9) 4,0×105,0 TCID50/ml

Influenza B 2,0×103,0 TCID50/ml

A LOD-t úgy határozták meg, mint a legalacsonyabb víruskoncentrációt, amelyet az ese-
tek legalább 95%-ában kimutattak (vagyis az a koncentráció, amelynél 20 replikátumból 
legalább 19 pozitív volt).

A SARS-CoV-2 LOD-ja

SARS-CoV-2 titer 1,6 × 105,0 TCID50/ml

Hígítás 10× 100× 200× 400× 800×

Koncentráció 
hígításban 

tesztelt (TCID50/ml)

1,6×104,0 
TCID50/ml

1,6×103,0 
TCID50/ml

8,0×102,0 

TCID50/ml
4,0×102,0 

TCID50/ml
2,0×102,0 
TCID50/ml

Pozitív szám/az 
összes 20 ismétlés

100%
(20/20)

100%
(20/20)

100%
(20/20)

35%
(7/20)

0%
(0/20)

LOD 8,0 × 102,0 TCID50/ml

Az Influenza A (H1N1) LOD-ja

Influenza A 
(H1N1) titer 1,6 × 109,0 TCID50/ml

Hígítás 10× 100× 1000× 2000× 4000× 8000x

Koncentráció 
hígításban 

tesztelt (TCID50/
ml)

1,6×108,0

TCID50/ml
1,6×107,0

TCID50/ml
1,6×106,0

TCID50/ml
8,0×105,0

TCID50/ml
2,0×102,0 
TCID50/ml

2,0×105,0

TCID50/ml

Pozitív szám/ 20 
ismétlés összesen

100%
(20/20)

100% 
(20/20)

100% 
(20/20)

100% 
(20/20) 10% (2/20) 0% (0/20)

Influenza A 
(H1N1) LOD 8,0 × 105,0 TCID50/ml

Az Influenza A (H3N2) LOD-ja

Influenza 
A (H3N2) 

titer
4.8 × 109.0 TCID50/ml

Hígítás 10× 100× 1000× 2000× 4000× 8000x 16000× 32000×

Koncent-
ráció 

hígítás-
ban

tesztelt 
(TCID50/

ml)

4,8×108,0

TCID50 

/ml

4,8×107,0

TCID50 

/ml

4,8×106,0

TCID50 

/ml

2,4×106,0

TCID50 

/ml

1,2×106,0

TCID50 

/ml

6,0×105,0

TCID50 

/ml

3,0×105,0

TCID50 

/ml

1,5×105,0

TCID50 

/ml

Pozitív 
szám/ 20 
ismétlés 
összesen

100% 
(20/20)

100% 
(20/20)

100% 
(20/20)

100% 
(20/20)

100% 
(20/20)

100% 
(20/20)

100% 
(20/20)

15% 
(3/20)

Influenza 
A (H3N2) 

LOD
3,0 × 105,0 TCID50/ml

Az Influenza A (H5N1) LOD-ja

Influenza A (H5N1) 
titer 1,0 × 1010,0 TCID50/ml

Hígítás 10× 100× 1000× 10000× 100000× 1000000×



Koncentráció 
hígításban

tesztelt (TCID50/ml)

1,0×109,0

TCID50/ml
1,0×108,0

TCID50/ml
1,0×107,0

TCID50/ml
1,0×106,0

TCID50/ml
1,0×105,0

TCID50/ml
1,0×104,0

TCID50/ml

Pozitív szám/ 20 
ismétlés összesen

100% 
(20/20)

100% 
(20/20)

100% 
(20/20)

100% 
(20/20) 10% (2/20) 0% (0/20)

Influenza A (H5N1) 
LOD 1,0 × 106,0 TCID50/ml

Az Influenza A (H7N9) LOD-ja

Influenza A (H7N9) 
titer 4,0 × 109,0 TCID50/ml

Hígítás 10× 100× 1000× 10000× 100000× 1000000×

Koncentráció 
hígításban

tesztelt (TCID50/ml)

4,0×108,0

TCID50/ml
4,0×107,0

TCID50/ml
4,0×106,0

TCID50/ml
4,0×105,0

TCID50/ml
4,0×104,0

TCID50/ml
4,0×103,0

TCID50/ml

Pozitív szám/ 20 
ismétlés összesen

100% 
(20/20)

100% 
(20/20)

100% 
(20/20)

100% 
(20/20) 15% (3/20) 0% (0/20)

Influenza A (H7N9) 
LOD 4,0 × 105,0 TCID50/ml

Az Influenza B LOD-ja

Influenza B  titer 2,0 × 108,0 TCID50/ml

Hígítás 10× 100× 1000× 10000× 100000× 1000000×

Koncentráció 
hígításban

tesztelt (TCID50/ml)

4,0×108,0

TCID50/ml
4,0×107,0

TCID50/ml
4,0×106,0

TCID50/ml
4,0×105,0

TCID50/ml
4,0×104,0

TCID50/ml
4,0×103,0

TCID50/ml

Pozitív szám/ 20 
ismétlés összesen

100% 
(20/20)

100% 
(20/20)

100% 
(20/20)

100% 
(20/20) 15% (3/20) 0% (0/20)

Influenza B LOD 2,0 × 103,0 TCID50/ml

3. KAMPÓHATÁS
A hővel inaktivált víruskoncentrációk következő vizsgálataiban nem figyeltek meg nagy 
dózisú kampóhatást.

Vírus Koncentráció

SARS-CoV-2 2,0×105,0 TCID50/ml

Influenza A(H1N1) 3,0×105,0 TCID50/ml

Influenza A(H3N2) 1,0×105,0 TCID50/ml

Influenza A(H5N1) 2,0×105,0 TCID50/ml

Influenza A(H7N9) 1,0×105,0 TCID50/ml

Influenza B 1,0×103,0 TCID50/ml

4. KERESZTREAKTIVITÁS
A SARS-CoV-2 kimutatására használt monoklonális antitestek keresztreaktivitását olyan 
vírusok, baktériumok és paraziták vizsgálatával értékelték, amelyek potenciálisan ke-
resztreagálhatnak a Flu+COVID-19 Ag tesztkészlet SARS-CoV-2 kimutatásával. Az organiz-
musok és vírusok végleges koncentrációját az alábbi táblázat dokumentálja.

A SARS-CoV-2 keresztreaktivitása

Vírus/baktérium/parazita Koncentráció Eredmények

Adenovírus 1,0×105,0 TCID50/ml Negatív

Humán parainfluenza vírus 2 1,0×105,0 TCID50/ml Negatív

Humán metapneumovírus 1,0×105,0 TCID50/ml Negatív

Humán koronavírus OC43 1,0×105,0 TCID50/ml Negatív

Humán koronavírus 229E 1,0×105,0 TCID50/ml Negatív

Bordetella parapertussis 1,0×106,0sejt/ml Negatív

Rhinovirus 1,0×106,0sejt/ml Negatív

Parainfluenza 1,0×106,0sejt/ml Negatív

Légzőszervi syncytialis vírus 1,0×106,0sejt/ml Negatív

Varicella-zoster vírus 1,0×106,0sejt/ml Negatív

Streptococcus pneumonia 1,0×106,0sejt/ml Negatív

Mycoplasma pneumoniae vírus 1,0×106,0sejt/ml Negatív

5. ENDOGÉN/EXOGÉN ZAVARÓ ANYAGOK VIZSGÁLATA

A SARS-CoV-2 keresztreaktivitása

Anyag Aktív összetevő Koncentráció

Torok szopogatótabletták Benzokain, mentol 0,15% w/v

OTC homeopátiás orrspray 1 Benflin 10% v/v

OTC homeopátiás orrspray 2 hidroximetazolin 10% v/v

OTC homeopátiás orrspray 3 nátrium-klorid 10% v/v

Antibakteriális, szisztémás Tobramycin 0,0005% w/v
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