
COVID-19 ANTIGÉN GYORSTESZT (ARANYKOLLOID)
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 ÖSSZEGZÉS 

Az új típusú koronavírusok a β nemzetségbe tartoznak. A COVID-19 egy akut légzőszervi betegség, melyet az új 
típusú koronavírusok okoznak. Emberek fogékonyak a vírusra. Jelenleg, az új típusú koronavírussal megfertőződött 
emberek a fertőzés elsődleges forrása; míg a tünetmentes hordozók is fertőzhetnek. A jelenleg rendelkezésre álló 
járványtani vizsgálatok alapján a vírus inkubációs ideje 1-től 14 nap, leggyakrabban 3-7 nap. A fő tünetek a láz, 
fáradékonyság és száraz köhögés. Orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, izomfájdalom és hasmenés néhány esetben 
fordul elő.

 CSOMAGOLÁSI ADATOK 

1 db teszt/készlet, 5 db tesztkészlet, 20 db tesztkészlet, 25 db tesztkészlet.

 JAVASOLT FELHASZNÁLÁS 

A COVID-19 antigén gyorsteszt (Aranykolloid) egy gyors kromatográfiás immunvizsgálat a SARS-CoV-2 vírus kvalita-
tív kimutatására orrgarati, szájgarati vagy elülső orrüregi mintából. A teszt egészségügyi szakember, vagy megfelelő 
utasításokkal ellátott, a laterális tesztek végzésében és a teszteredmények értelmezésében jártas személyzet általi 
felhasználásra szolgál. A teszt bármilyen laboratóriumi környezetben és egészségügyi intézményen kívül is alkal-
mazható, amely megfelel a használati útmutatóban és a helyi szabályozásban meghatározott követelményeknek. 
A teszt kizárólag előzetes eredményt szolgáltat, és a SARS-CoV-2 fertőzés megerősítésére más specifikus diagnosz-
tikai eljárások végzése ajánlott.

 ALAPELV 

A COVID-19 antigén gyorsteszt (Aranykolloid) egy kvalitatív membráncsík alapú immunvizsgálat, amely a SARS-
CoV-2 kimutatására szolgál orrgarati, szájgarati vagy elülső orrüregi mintából. A teszt során a minta reakcióba lép 
a tesztvonalon elhelyezett anti-SARS-CoV-2 antitest konjugátum részecskéivel, majd ezek keveréke kapilláris elv 
alapján felfelé mozog a kromatográfiás membránon és reagál az anti-SARS-CoV-2 antitesttel a kimutatási területen.

Ha a minta tartalmazza a SARS-CoV-2 vírust, egy színes vonal jelenik meg a tesztvonal területen, jelezve a pozitív 
eredményt. Ha a minta nem tartalmazza a SARS-CoV-2 vírust, akkor nem jelenik meg színes vonal a tesztvonal 
területen, negatív eredményt jelezve. Az eljárás ellenőrzése céljából egy színes vonal minden esetben megjelenik a 
kontrollvonal területen, jelezve, hogy megfelelő mennyiségű minta került felvitelre és az beivódott a membránba.

 A KÉSZLET ELEMEI  

Mellékelt anyagok 1 Teszt/Klt. 5 Teszt/Klt. 20 Teszt/Klt. 25 Teszt/Klt.
Teszt kazetta 1 teszt 5 teszt 20 teszt 25 teszt

Extrakciós puffer 0.3mL / palack×1 0.3mL / palack×5 "0.3mL /  
palack×20"

"0.3mL /  
palack×25"

Mintagyűjtő tampon 1 db 5 db 20 db 25 db
Használati útmutató 1 db 1 db 1 db 1 db

Szükséges anyagok, de a csomag nem tartalmazza
Mintagyűjtő konténer
Időzítő óra

 TÁROLÁS ÉS STABILITÁS 

• A teszt 2 – 30 °C közötti hőmérsékleten, a készlet minden tartozékával együtt lezárt tasakban tárolva 2 évig 
felhasználható.

• A tesztet a felhasználásig lezárt tasakban kell tárolni. Nem fagyasztható. A lejárati időn túl nem használható 
fel.

• A gyártási időt és a lejárati időt lásd a termék csomagolásán.

 MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS  

1. A COVID-19 antigén gyorsteszt (Aranykolloid) orrgarati, szájüregi és elülső orrüregi mintával alkalmazható 
teszt.

A. Elülső orrüregi mintavétel:
• Döntse hátra a páciens fejét 70 fokkal, majd óvatosan vezesse be a mintavételi tampont az orrlyukba. 

Vegye le a mintát hozzávetőlegesen 2-2,5 cm-ről.
• Forgassa körbe a tampont ötször az orröreg oldalához érintve a mintavételi eszközt, majd lassan 

távolítsa el. 
• Ugyanazzal a tamponnal ismételje meg a mintavételt a másik orrlyukból is. 

B. Orrgarati mintavétel
• Óvatosan vezesse be a mintavevő pálca tamponált végét a páciens orrlyukába, hogy elérje a hátsó 

orrgarat felületét. 
• Három-négy alkalommal forgassa körbe a mintavégteli tampont a hátulsó orrgarat felületén. 

C. Szájgarati mintavétel
• A páciens enyhén döntse hátra a fejét, „ááá” hangot hallatva, ezzel mindkét oldalon szabaddá téve a 

garatmandulákat. 
• Óvatos előre-hátra mozdulatokkal vegyen mintát mandulák mindkét oldaláról legalább háromszor. 

2. Ne helyezze vissza mintavételi tampont az eredeti papírcsomagolásba. 
3. A legjobb eredmény érdekében a tesztet közvetlenül a minta begyűjtése után kell elvégezni. Amennyiben 

a mintavételt követő azonnali tesztelés nem lehetséges, a legjobb eredmény érdekében és a lehetséges 
mintaszennyeződések elkerülése érdekében, ajánlott a mintát egy tiszta, lezárt, a páciens adataival ellátott 
konténerben tárolni. A minta jól lezárt konténerben szobahőmérsékleten (15-30C) egy órán keresztül 
tárolható. Abban az esetben, ha több mint egy óra telik el a levételt követően, semmisítse meg a mintát. 
Vegyen új mintát a teszteléshez. 

4. Ha a mintát szállítani szükséges, azt a kóroktani anyagok szállításra vonatkozó helyi szabályozásban megha-
tározott követelményeknek megfelelően kell csomagolni.

 VIZSGÁLATI ELJÁRÁS 

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a teszt elvégzése előtt hagyja a tesztelő eszközt és a mintákat 
15 – 30 °C-os hőmérsékletre felmelegedni.

1. A tesztkészletet tartalmazó csomag felnyitás előtt szobahőmérsékletű legyen. Vegye ki a tesztet a lezárt 
tasakból és azt felbontás után a lehető leghamarabb használja fel.

2. Óvatosan nyissa fel az extrakciós pufferoldatot tartalmazó csövet, majd helyezze bele a mintával átitatott 
tampont. Tízszer forgassa meg a tampont a csőben, majd annak oldalához szorítva nyerje ki a lehető 

legtöbb folyadékot a mintavételi tamponból. Távolítsa el a tampont az elegyből, majd helyezze vissza a 
kupakot a csőre. 

3. Vegye ki a teszt kazettát a csomagolásból, helyezze az asztalra és függőlegesen cseppentsen 2 cseppnyi 
mintát a minta lyukba.

4. 15 perc elteltével olvassa le a teszt eredményét. Ha a tesztet 20 percen belül nem olvassa le, a kapott 
eredmény érvénytelennek tekintendő és ajánlott a teszt megismétlése.

 AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE  
POZITÍV: Két csík jelenik meg. Egy csíknak minden esetben meg kell jelennie a kont-
rollvonal területen (C), míg egy másik jól látható színes csík a tesztvonal területen 
(T) jelenik meg. 
*MEGJEGYZÉS: Az elszíneződés intenzitása a tesztvonal területen a mintában jelen 
lévő SARS-CoV-2 vírus koncentrációjától függően változhat. Ezért a tesztvonal terü-
leten bármilyen színű elszíneződés pozitív eredménynek tekintendő.

NEGATÍV: Egy színes vonal jelenik meg a kontrollvonal területen (C). A tesztvonal 
területen (T) nem jelenik meg látható színes vonal.

ÉRVÉNYTELEN: Nem jelenik meg a kontrollvonal. A felvitt minta elégtelen meny-
nyisége, vagy nem megfelelő eljárás a legvalószínűbb okok, ha a kontrollvonal nem 
jelenik meg. Tekintse át az eljárás leírását és végezze el a tesztet újból egy új teszttel. 
Ha a probléma továbbra is fennáll, ne használjon fel több tesztet és vegye fel a kap-
csolatot a helyi forgalmazóval.

  MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK 
A teszt rendelkezik saját, belső minőségellenőrzési megoldással. A színes vonal a kontrollvonal (C) területen az 
eljárás belső ellenőrzésére szolgál. Ez igazolja, hogy megfelelő mennyiségű minta került felvitelre és az eljárás 
megfelelően lett végrehajtva. A kontrollra vonatkozó szabványokat ez a készlet nem tartalmazza; azonban a helyes 
laboratóriumi gyakorlat pozitív és a negatív kontrollok alkalmazását javasolja annak biztosítására, hogy az eljárás 
megfelelő volt és a teszt megfelelően működik.
 KORLÁTOK  

• A COVID-19 antigén gyorsteszt (Aranykolloid) kizárólag a hátsó oropharyngeális nyálmintára alkalmazható 
teszt. Ha a nasopharyngeális tamponos minta negatív, és a klinikai indikációk továbbra is Covid-19 fertőzésre 
utalnak, keressen fel egy kórházat a további diagnosztizálás céljából. Ezzel a kvalitatív teszttel a SARS-CoV-2 
vírusnak sem a kvantitatív értéke, sem pedig a koncentráció beli növekedésének üteme nem határozható 
meg.

• Ha az antigén szint a mintában a teszt érzékelési határértéke alatt van, az negatív tesztervedményt adhat.
• A COVID-19 antigén gyorsteszt (Aranykolloid) csupán a SARS-CoV-2 vírus jelenlétét jelzi a mintában, az ön-

magában nem vehető alapul a SARS-CoV-2 fertőzés klinikai diagnózisának felállításhoz.
• Mint minden diagnosztikai teszt esetében, a tesztek eredményét a szakorvos számára rendelkezésre álló 

egyéb klinikai információkkal együtt kell figyelembe venni.
• A pozitív eredmény nem tesz különbséget a SARS-CoV és a SARS-CoV-2 vírusok között.
• A negatív eredmény azokban az esetekben, amikor a páciens már hét napon túl tüneteket mutat, vélelme-

zett eredménynek tekintendő, melynek megerősítésére és szükség esetén a páciens kezelésének céljából 
molekuláris vizsgálatot kell elvégezni.

• Ha a teszt eredménye negatív és a klinikai tünetek továbbra is fennállnak, javasolt a kiegészítő utóteszte-
lés más javallott klinikai módszerekkel. A negatív eredmény semmikor sem zárja ki a SARS-CoV-2 fertőzés 
lehetőségét.

• A vakcinák, antivirális terápiák, antibiotikumok, kemoterápia, vagy immunszupresszáns szerek potenciális 
hatásait a teszt nem értékeli.

• A különböző eljárások sajátos eltérései miatt kifejezetten ajánlott, hogy az egyes eljárások közötti váltás 
előtt összehasonlító vizsgálat történjen a módszerek különbözőségeinek azonosítása céljából. A módszerek 
közötti különbözőségek következtében nem várható az eredmények száz százalékos egyezése.

• A teszt teljesítménye kizárólag a Javasolt felhasználásban jelzett minta típusok esetén került megállapításra. 
Más minta típusok nem lettek értékelve, így azok nem használandók ezzel a vizsgálattal.

 TELJESÍTMÉNY JELLEMZŐK 
1. Kimutathatósági határ: A COVID-19 antigén gyorsteszt (Aranykolloid) kimutathatósági határa 100pg/mL 

rekombináns SARS-COV-2 N fehérje.
2. Szenzitivitás és specificitás: A COVID-19 antigén gyorsteszt (Aranykolloid) az új típusú koronavírus (SARS-

COV-2) Real Time Multiplex RT-PCR készlettel lett összehasonlítva.

Elülső orrüregi minta / Szájgarati minta

Eljárás RT-PCR Összes
eredményCOVID-19 

Antigén gyorsteszt 
(Aranykolloid)

Eredmények Pozitív Negatív
Pozitív 98 4 102
Negatív 4 496 500

Összesített eredmények 102 500 602

A COVID-19 antigén összes szenzitivitása 96,1%; 95% CI: (90,26%~98,92%)
A COVID-19 antigén összes specificitása 99,2%; 95% Cl: (97,96%-99,78%)
A COVID-19 antigén teljes megegyezősége 98,7%; 95% Cl: (97,4%-99,42%)

Orrgarati minta
Az alábbi anyagokat adtuk a garnélarák-allergén sIgE-mentes szérumhoz és a 0,7 NE/ml garnélarák-allergén 
sIgE-vel feltöltött teljes vérmintákhoz. A felsorolt koncentrációkban egyik anyag sem befolyásolta a vizs-
gálatot.

Eljárás RT-PCR Összes
eredményCOVID-19 

Antigén gyorsteszt 
(Aranykolloid)

Eredmények Pozitív Negatív
Pozitív 99 4 103
Negatív 4 496 499

Összesített eredmények 102 500 602
 

3. Keresztreaktivitás: A COVID-19 antigén gyorsteszt (Aranykolloid) keresztreaktivitását az alábbi anyagokkal 
vizsgálták és keresztreaktivitás nem került kimutatásra.

HCoV-229E HCoV-OC43 HCoV-NL63 MERS-CoV
HCoV-HKU1 Humán RSV Humán Enterovírus Humán Rhinovírus
Humán Metapneu-
movírus

Mycoplasma pneu-
moniae

Parainfluenza 2-es 
típus Adenovirus type 3

Influenza B vírus (Victoria 
line)

H1N1 (2009) influen-
za vírus

Influenza A H3N2 
virus

Avian influenza vírus 
H7N9

Influenza B vírus 
(Yamagata series)

Neisseria menin-
gitidis

Szezonális Influenza 
A H1N1

Streptococcus 
pneumoniae

Staphylococcus aureus
4. Zavaró anyagok: Az alábbi anyagok lettek vizsgálva a COVID-19 antigén gyorsteszttel (Aranykolloid) és zavaró 

hatás (interferencia) nem volt kimutatható.

Zavaró anyagok Teszt koncentráció
Aszkorbinsav 30ug/dL
Ascorbin sav 20mg/dL

Ibuprofen 20mg/dL
Bilirubin 60mg/dL

Chloramphenicol 3ug/dL

 FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 

1. Kizárólag in vitro diagnosztikai felhasználásra. A teszt szakemberek által, egészségügyi intézményben 
történő felhasználásra szolgál.

2. A készlet tárolása és felhasználása során kövesse az útmutató utasításait, ellenkező esetben előfordulhat, 
hogy a teszt eredménye nem lesz megbízható.

3. Ne fagyassza le a reagenseket.
4. Kerülje a reagens beszennyezését.
5. A készlet állati eredetű fehérje anyagot tartalmaz, ezért az elhasznált termék biológiailag veszélyes 

hulladékként kezelendő.
6. A tesztelési eljárás során felhasznált eszközök fertőzőek lehetnek. Ezeket a biológiai veszélyt jelentő anya-

gokra vonatkozó laboratóriumi biológiai biztonsági követelményeknek megfelelően kell kezelni.
7. Ne használja fel a tesztet ha a tasak sérült, vagy a tasak lezárása felnyílt.
8. Az extrakciós puffer fogyasztásra nem alkalmas.
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