
Lyme-kór IgG/IgM gyorsteszt 
(TELJES VÉR/SZÉRUM/PLAZMA) 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

REF ILY-402 Magyar 
A gyorsteszt a Borrelia IgG és IgM antitestek emberi teljes vérből, szérumból vagy 
plazmából vett min- tákból való kvalitatív kimutatására szolgál. Kizárólag professzionális 
in-vitro diagnosztikai használatra! 
【RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT】 
A Lyme-kór IgG/IgM gyorsteszt készlet egy laterális áramlású kromatográfiás immunvizsgálat a Borrelia 
IgG és IgM 
antitestek emberi teljes vérből, szérumból vagy plazmából vett mintákból történő kvalitatív kimutatására. 
【ÖSSZEFOGLALÁS】 
A Lyme-kór, más néven Lyme-borreliózis, a Borrelia sp. baktériumai által okozott fertőző betegség. 
Elsősorban kul- lancsok terjesztik.2 A fertőzés leggyakoribb jele a bőrön megjelenő, erythema migrans 
néven ismert, kiterjedt bőrpír, amely a kullancscsípés helyén jelentkezik, körülbelül egy héttel a csípést 
követően.1 A bőrpír általában nem viszket, és nem fáj. A fertőzöttek körülbelül 25-50%-ánál nem 
jelentkezik ez a tünet.1 Egyéb korai tünetek lehetnek láz, fej- fájás és fáradtságérzet.1 Kezelés nélkül a 
tünetek kiegészülhetnek többek között az arc egyik vagy mindkét oldalának mozgásképtelenségével, 
ízületi fájdalmakkal, súlyos fejfájással, nyakmerevséggel vagy szívdobogással.1 Hónapok vagy évek 
múlva ismétlődő ízületi fájdalom és duzzanat fordulhat elő.1 Alkalmanként a karokba és lábakba nyilalló 
fájdalom vagy bizsergés jelentkezik.1 A megfelelő terápia ellenére az emberek körülbelül 10-20%-ánál 
ízületi fájdalmak, memó- riazavarok jelentkeznek, és legalább hat hónapig tartó fáradtságérzet jellemző.1,4 
A Lyme-kór az Ixodes nemzetségbe tartozó fertőzött kullancsok csípése útján terjed át az emberre.5 A 
kullancsnak általában 36-48 órán keresztül kell a bőrön maradnia ahhoz, hogy a baktérium átterjedjen.6 
Észak-Amerikában a Borrelia burgdorferi és a Borrelia mayonii a fő okozók.2,7 Európában és Ázsiában a 
Borrelia afzelii és a Borrelia garinii baktériumok szintén okozói a betegségnek.2 A betegség a statisztikák 
szerint nem terjed az emberekre más állatról vagy élelmiszerekről.6 A diagnózis a tünetek, a 
kullancsokkal való érintkezés előzményei és esetlegesen a vérben lévő specifikus antitestek vizsgálata 
alapján állítható fel.3,8 A betegség korai szakaszában a vérvizsgálatok gyakran negatívak.2 Az egyes 
kullancsok vizsgálata általában nem célravezető.9 

【IRÁNYELV】 
A Lyme-kór IgG/IgM gyorsteszt készlet (teljes vér/szérum/plazma) egy kvalitatív membránalapú 
immunvizsgálat a Bor- relia IgG és IgM antitestek teljes vérből, szérumból vagy plazmából történő 
kimutatására. Ez a teszt két komponensből áll, egy IgG komponensből és egy IgM komponensből. Az IgG 
komponensben az IgG tesztvonal régiója anti-humán IgG-vel van bevonva. A vizsgálat során a minta 
reakcióba lép a tesztkazettában lévő, Borrelia-antigénnel bevont ré- szecskékkel. A keverék ezután 
kapilláris hatás révén kromatográfiásan felfelé vándorol a membránon, és reagál az IgG tesztvonal 
régiójában lévő antihumán IgG-vel, ha a minta Borrelia elleni IgG antitesteket tartalmaz. Ennek eredmé- 
nyeképpen az IgG tesztvonal régiójában színes csík jelenik meg. Hasonlóképpen, az anti-humán IgM az 
IgM tesztvonal régiójában van bevonva, és ha a minta Borrelia IgM antitesteket tartalmaz, a 
konjugátum-minta komplex reagál az antihumán IgM-mel. Ennek eredményeképpen színes csík jelenik 
meg az IgM tesztvonal régiójában. Ha tehát a minta Borrelia IgG-antitesteket tartalmaz, az IgG-tesztvonal 
régiójában színes csík jelenik meg. Ha a minta nem tartalmaz Borrelia antitesteket, akkor egyik 
tesztvonali régióban sem jelenik meg színes csík, ez pedig negatív eredményt jelez. Az eljárás 
ellenőrzésére mindig egy színes csík jelenik meg a kontrollterületen, ami azt jelzi, hogy a megfelelő 
mennyi- ségű minta került hozzáadásra, és a membrán átszivárgás megtörtént. 
【REAGENSEK】 
A teszt befogadó reagensként antihumán IgM-et és antihumán IgG-t, detektáló reagensként pedig 
Borellia antigént tartalmaz. A teszt a kontrollcsík területén kecske antihumán IgG-t használ. 
【ÓVINTÉZKEDÉSEK】 
• Csak professzionális in vitro diagnosztikai használatra. Ne használja fel a lejárati idő után. 
• Ne egyen, igyon vagy dohányozzon azon a területen, ahol a mintákat vagy a készleteket kezelik. 
• Ne használja a tesztet, amennyiben a fóliatasak sérült. 
• Ajánlott a használt termékeket potenciálisan fertőzőnek tekinteni és a szokásos biztonsági 

óvintézkedések be- tartásával kezelni. Minden eljárás során tartsa be a megállapított óvintézkedéseket 
a mikrobiológiai veszélyek elkerülése érdekében és kövesse a szabványos eljárásokat a minták 
ártalmatlanítására. 

• Viseljen védőruházatot, például laboratóriumi köpenyt, eldobható kesztyűt és védőszemüveget aminták 
vizs- gálata közben. 

• A felhasznált teszteket a helyi előírásoknak megfelelően meg kell semmisíteni. 
• A páratartalom és a hőmérséklet hátrányosan befolyásolhatja az eredményeket. 
【TÁROLÁS ÉS STABILITÁS】
Lezárt tasakban szobahőmérsékleten vagy hűtve (2-30°C) tárolandó. A teszt a lezárt tasakon feltüntetett 
lejárati időig felhasználható. Felhasználásig a lezárt tasakban tárolandó, ne használja fel a lejárati időn túl. 
Ne fagyassza le! 
【MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS】
A Lyme IgG/IgM gyorsteszt készlet (teljes vér/szérum/plazma) elvégezhető teljes vér (vénapunkcióból vagy 
ujjbegyből nyert), szérum vagy plazma mintából. 

 Az ujjbegyből nyert teljes vérminták gyűjtése: 
• Mossa meg a beteg kezét szappannal és meleg vízzel, vagy tisztítsa meg alkoholos törlőkendővel,

majd hagyja megszáradni. 
• Lefelé irányuló mozdulatokkal, az ujjbegy felé masszírozza a középső vagy gyűrűs ujjat anélkül, hogy 

érintené a szúrás helyét. 
• Szúrja meg az ujjat a steril ujjbegyszúró segítségével. Az első vércseppet törölje le.
• Óvatosan dörzsölje át a kezét csuklótól tenyérig, hogy kerek vércsepp alakuljon ki a szúrás helyén.
• A teszthez adjon hozzá ujjbegyből vett teljes vérmintát egy pipetta segítségével: 
• Érintse a pipetta végét a vércsepphez, és szívjon fel annyit, amíg az körülbelül 10µL-re meg nem 

telik. Kerülje a légbuborékokat. 
• Helyezze a cseppentő tetejét a kapilláris cső felső végére, majd szorítsa össze a felső részét és 

nyomja ki a teljes vért az adagolásához, és cseppentse a vért a tesztkazetta mintavájulatába. 
A hemolízis elkerülése érdekében a lehető leghamarabb válassza külön a szérumot vagy a plazmát a 
vértől. Csak tiszta, nem hemolizált mintákat használjon. A vizsgálatot a minták begyűjtése után azonnal el 
kell végezni. Ne hagyja a mintákat szobahőmérsékleten huzamosabb ideig. A szérum és plazma mintákat 
tárolni 2-8°C-on legfeljebb 3 napig lehetséges, hosszú távú tárolás esetén a mintákat -20°C alatt kell 
tartani. A vénapunkcióval gyűjtött teljes vért 2-8°C- on kell tárolni, ha a tesztelés 2 napon belül megtörténik. 
Ne fagyassza le a teljes vérmintákat! Az ujjbegyből vett teljes vért azonnal fel kell használni a 
teszteléshez. 
A vizsgálat előtt a lefagyasztott mintáknak teljesen fel kell olvadniuk, majd a mintákat   jól   össze  
kell keverni. Várja meg, míg a minták elérik a szobahőmérsékletet.A mintákat nem szabad többször 
lefagyasztani és fel- olvasztani. Ha a mintákat szállítani szükséges, akkor a helyi előírásoknak 
megfelelően kell eljárni, figyelembe véve az etiológiai tényezőket. Mintavételkor EDTA K2, 
heparin-nátrium, nátrium-citrát és kálium-oxalát használható a véral- vadás megelőzésére. 

【A KÉSZLET TARTALMA】 
A tesztcsomag részei 

• Tesztkazetta • Ujjbegyszúró • Alkoholos törlőkendő 
• Pipetta • Használati útmutató • Pufferoldat 

Szükséges, de nem biztosított eszközök 
• Mintagyűjtő edény • Óra/időzítő • Centrifuga (kizárólag plazmához) 
【ELJÁRÁS】
Használat előtt várja meg, míg a teszt, a minta, a puffer és/vagy kontroll eléri a szobahőmérsékletet (15-30 °C).
1. Vegye ki a tesztet a lezárt tasakból és végezze el a vizsgálatot minél hamarabb. 
2. Helyezze a tesztet tiszta, vízszintes felületre. Címkézze fel a tesztet a beteg nevével vagy kontroll 

azonosítójával. 
Szérum- vagy plazmamintához: 
Pipetta használata: szívjon fel 5 μl szérumot/plazmát és juttassa azt a tesztkazetta mintavájulatába (S), 
majd adjon 3 csepp pufferoldatot (kb. 120 μl) a tesztkazetta pufferoldat vájulatába (B). 
Cseppentő használata: tartsa függőlegesen a cseppentőt és szívja fel a segítségével a mintát az 
ábrán látható jelzésig (kb. 5 μl), majd cseppentse a mintát a mintavájulatba (S). Ezután adjon 3 csepp 
pufferoldatot (körülbelül 120 μl) a tesztkazetta pufferoldat vájulatába (B), végül indítsa el az időzítőt. 
Teljes vérmintához: 
Pipetta használata: szívjon fel 10 μl teljes vért és juttassa azt a tesztkazetta mintavájulatába (S), majd 
adjon 3 csepp pufferoldatot (kb. 120 μl) a tesztkazetta pufferoldat vájulatába (B). 
Cseppentő használata: tartsa függőlegesen a cseppentőt és szívja fel a mintát körülbelül 1 cm-rel a 
szívóka felső vége felettig, majd cseppentsen 1 csepp (kb. 10 μl) mintát a mintavájulatba (S). Ezután 
adjon 3 csepp pufferoldatot (körülbelül 120 μl) a tesztkazetta pufferoldat vájulatába (B), végül indítsa el 
az időzítőt. 

3. Várja meg, amíg a színes csík(ok) megjelennek. Az eredményt 10 perc múlva kell leolvasni, 20 perc 
elteltével az eredmény érvénytelen. 

【AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE】 
(Kérjük, nézze meg a fenti ábrát.) 
IgG POZITÍV: egy színes csík jelenik meg a kontrollterületen (C), és egy színes csík jelenik meg az IgG 

területen. 
IgM POZITÍV: egy színes csík jelenik meg a kontrollterületen (C), és egy színes csík jelenik meg az IgM 
területen. 

IgG és IgM POZITÍV: egy színes csík jelenik meg a kontrollterületen (C), és két színes csík jelenik meg 
az IgG és IgM területen. 
*Megjegyzés: A színintenzitás a vizsgálati tartományban (T) a mintában lévő analitok koncentrációjától 

függően vál- tozhat. Ezért a tesztterület bármely színárnyalatát pozitívnak kell tekinteni. Vegye 
figyelembe, hogy ez egy kvalitatív teszt, ezért nem tudja meghatározni a mintában lévő analitok 
koncentrációját. 

NEGATÍV: egy színes vonal jelenik meg a kontrollterületen (C). Nem jelenik meg vonal a tesztterületen (T).
ÉRVÉNYTELEN: A kontrollterületen nincs látható csík. Minden olyan vizsgálati eredményt, amelynél a 
megadott leolva- sási időszakban a kontrollterületen nincs látható csík, érvénytelennek kell tekinteni. Kérjük, 

ismételje meg a vizsgálatot 
egy új teszttel! Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval! Az érvénytelen 
eredmény legvalószínűbb oka az elégtelen pufferoldat-mennyiség vagy a helytelen eljárási technika. 

【MINŐSÉGELLENŐRZÉS】
A belső eljárási ellenőrzések a teszt részét képezik. A kontrollterületen (C) megjelenő színes csíkot 
bel- ső pozitív eljárási kontrollnak tekintjük. Ez megerősíti a minta megfelelő mennyiségét és a 

helyes eljárá- si technikát. A külső ellenőrzések nem képezik a teszt részét. Ajánlott a pozitív és negatív 
kontrollok helyes laboratóriumi gyakorlatokkal való tesztelése a vizsgálati eljárás megerősítése és a 
megfelelő vizsgálati teljesítmény ellenőrzése céljából. 

【A VIZSGÁLAT KORLÁTAI】 
1.A Lyme-kór IgG/IgM gyorsteszt készlet professzionális in vitro diagnosztikai felhasználásra szolgál, és 

kizárólag a Borelia vírus IgM és IgG antitestek kvalitatív kimutatására használható. 

2.A Lyme IgG/IgM gyorsteszt készlet (teljes vér/szérum/plazma) csak a Borrelia IgG és IgM antitestek 
jelenlétét képes kimutatni a mintákból, ezért önmagában nem használható a Lyme-fertőzés 
megállapítására. 

3.Mint minden diagnosztikai vizsgálat esetében, a végleges klinikai diagnózis nem egyetlen vizsgálat
eredményén alapszik, hanem az orvos állapítja meg a diagnózist az összes klinikai és laboratóriumi lelet 
kiértékelését követően. 

4.Ha a teszt eredménye negatív, azonban a tünetek továbbra is fennállnak, további klinikai vizsgálatok
javasoltak. A negatív eredmény nem zárja ki a Borrelia fertőzés lehetőségét. 

5.A teljes vér hematokrit szintje befolyásolhatja a vizsgálati eredményeket. 

6.A pontos eredmények érdekében a hematokrit szintnek 25% és 65% között kell lennie. 
【TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK】
Érzékenység és specificitás 

A Lyme IgG/IgM gyorsteszt készletet (teljes vér/szérum/plazma) egy a kereskedelemben kapható ELISA 
Lyme IgG/IgM teszttel hasonlították össze. Az eredmények azt mutatják, hogy a Lyme IgG/IgM gyorsteszt 
készlet (teljes vér/szérum/ plazma) nagy érzékenységgel és specifitással rendelkezik. 

IgG eredmények 

Eljárás ELISA 

Lyme-kór IgG/IgM 
gyorsteszt 

Eredmények Pozitív Negatív Összes eredmény 

Pozitív 21 1 22 

Negatív 1 89 90 

Összes eredmény 22 90 112 

Relatív érzékenység: 95,5% (95%CI*: 87,3%-100%) *Konfidenciaintervallum 
Relatív specificitás: 98,9% (95%CI*: 97,1%-99,8%) 
Pontosság: 98,2% (95%CI*: 93,7%-99,8%) 
IgM eredmények 

Eljárás ELISA 

Lyme-kór IgG/IgM 
gyorsteszt 

Eredmények Pozitív Negatív Összes eredmény 

Pozitív 17 1 18 

Negatív 1 89 90 

Összes eredmény 18 90 108 

Relatív érzékenység: 94,4% (95%CI*: 72,7%-99,9%) *Konfidenciaintervallum 
Relatív specificitás: 98,9% (95%CI*: 96,7%-100%) 
Pontosság: 98,1% (95%CI*: 93,5%-99,8%) 

PRECIZITÁS 
Intra-vizsgálat 
A vizgsálaton belüli pontosságot öt minta 3 ismétlésével határozták meg: negatív, alacsony IgG 
pozitív, IgG magas pozitív, IgM alacsony pozitív, IgM magas pozitív. A negatív, az alacsony pozitív és 
a magas a pozitív értékeket az esetek több mint 99%-ában helyesen azonosították. 
Inter-vizsgálat 
A mérések közötti pontosságot 3 független vizsgálattal határozták meg ugyanazon a mintán: negatív, 
IgG alacsony pozitív, IgG magas pozitív, IgM alacsony pozitív, IgM magas pozitív. A Lyme IgG/IgM 
gyorsteszt kazetta három különbö- ző tételét (teljes vér/szérum/plazma) tesztelték 3 napon keresztül 
negatív, alacsony pozitív és erősen pozitív minták felhasználásával. A mintákat az esetek több mint 
99%-ában helyesen azonosították 

Keresztreaktivitás 
A Lyme IgG/IgM gyorsteszt készletet (teljes vér/szérum/plazma) tesztelték anti-HAV, IgM, HBsAg, 
anti-HCV IgG, an- ti-HIV IgG, anti-RF IgG, anti-Syphilis IgG, anti-H. Pylori IgG, anti-Rubella IgG, 
anti-Toxo IgG, anti-HSV 1 IgG, anti-HSV 2 IgG, anti-CMV IgG, anti-Rubella IgM, anti-Toxo IgM, 
anti-HSV 1 IgM, anti-HSV 2 IgM és anti- CMV IgM pozitív mintákkal. Az eredmények nem mutattak 
keresztreaktivitást. 

Zavaró anyagok 
A következő vegyületeket vizsgálták a Lyme IgG/IgM gyorsteszt készlettel (teljes vér/szérum/plazma), 
és nem figyeltek meg interferenciát. 

Acetaminophen: 20 mg/dL Ascorbic Acid: 2g/dL Bilirubin: 1g/dL Gentisic Acid: 20 mg/dL 
Acetylsalicylic Acid: 20 mg/dL Creatin: 200 mg/dL Caffeine: 20 mg/dL Albumin: 2 g/dL 
Hemoglobin 1000mg/dL Oxalic Acid: 60mg/dL 
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  Package Insert 
REF ILY-402 English 

A rapid test for the qualitative detection of IgG and IgM antibodies to Borrelia in human whole blood, serum 
or plasma specimens. For professional in vitro diagnostic use only. 
【INTENDED USE】 
The Lyme IgG/IgM Rapid Test Cassette is a lateral flow chromatographic immunoassay for the qualitative 
detection of IgG and IgM antibodies to Borrelia in human whole blood, serum or plasma specimen. 
【SUMMARY】 
Lyme disease, also known as Lyme borreliosis, is an infectious disease caused by bacteria of the Borrelia 
sp. which is spread by ticks.2 The most common sign of infection is an expanding area of redness on the 
skin, known as erythema migrans, that begins at the site of a tick bite about a week after it has occurred.1 
The rash is typically neither itchy nor painful. Approximately 25–50% of infected people do not develop a 
rash.1 Other early symptoms may include fever, headache and feeling tired.1 If untreated, symptoms may 
include loss of the ability to move one or both sides of the face, joint pains, severe headaches with neck 
stiffness, or heart palpitations, among others.1 Months to years later, repeated episodes of joint pain and 
swelling may occur.1 Occasionally, people develop shooting pains or tingling in their arms and legs.1 

Despite appropriate treatment, about 10 to 20% of people develop joint pains, memory problems, and feel 
tired for at least six months.1,4  
Lyme disease is transmitted to humans by the bite of infected ticks of the genus Ixodes.5 Usually, the tick 
must be attached for 36 to 48 hours before the bacteria can spread.6 In North America, Borrelia burgdorferi 
and Borrelia mayonii are the causes.2,7 In Europe and Asia, the bacteria Borrelia afzelii and Borrelia garinii 
are also causes of the disease.2 The disease does not appear to be transmissible between people, by 
other animals, or through food.6 Diagnosis is based upon a combination of symptoms, history of tick 
exposure, and possibly testing for specific antibodies in the blood.3,8 Blood tests are often negative in the 
early stages of the disease.2 Testing of individual ticks is not typically useful.9  
【PRINCIPLE】 
The Lyme IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) is a qualitative membrane-based 
immunoassay for the detection of IgG and IgM antibodies to Borrelia in whole blood, serum or plasma 
specimens. This test consists of two components, an IgG component and an IgM component. In the IgG 
component, anti-human IgG is coated in IgG test line region. During testing, the specimen reacts with 
Borrelia antigen-coated particles in the test cassette. The mixture then migrates upward on the membrane 
chromatographically by capillary action and reacts with the anti-human IgG in IgG test line region, if the 
specimen contains IgG antibodies to Borrelia. A colored line will appear in IgG test line region as a result of 
this. Similarly, anti-human IgM is coated in IgM test line region and if specimen contains IgM antibodies to 
Borrelia, the conjugate-specimen complex reacts with anti-human IgM. A colored line will appear in IgM 
test line region as a result. 
Therefore, if the specimen contains anti-Borrelia IgG antibodies, a colored line will appear in IgG test line 
region. If the specimen contains anti-Borrelia IgM antibodies, a colored line will appear in IgM test line 
region. If the specimen does not contain anti-Borrelia antibodies, no colored line will appear in either of the 
test line regions, indicating a negative result. To serve as a procedural control, a colored line will always 
appear in the control line region, indicating that the proper volume of specimen has been added and 
membrane wicking has occurred. 
【REAGENTS】 
The test contains anti-human IgM and anti-human IgG as the capture reagent, Borellia antigen as the 
detection reagent. A goat anti-human IgG is employed in the control line system. 
【PRECAUTIONS】 
1. For professional in vitro diagnostic use only. Do not use after expiration date. 
2. Do not eat, drink or smoke in the area where the specimens or kits are handled.
3. Do not use test if pouch is damaged.
4. Handle all specimens as if they contain infectious agents. Observe established precautions against 

microbiological hazards throughout all procedures and follow the standard procedures for proper 
disposal of specimens. 

5. Wear protective clothing such as laboratory coats, disposable gloves and eye protection when 
specimens are assayed. 

6. The used test should be discarded according to local regulations.
7. Humidity and temperature can adversely affect results. 
【STORAGE AND STABILITY】
Store as packaged in the sealed pouch at room temperature or refrigerated (2-30 °C). The test is stable 
through the expiration date printed on the sealed pouch. The test must remain in the sealed pouch until 
use. DO NOT FREEZE. Do not use beyond the expiration date. 
【SPECIMEN COLLECTION  AND PREPARATION】
 The Lyme IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) can be performed using whole 

blood (from venipuncture or fingerstick), serum or plasma. 
 To collect Fingerstick Whole Blood Specimens:

 Wash the patient’s hand with soap and warm water or clean with an alcohol swab. Allow to dry. 
 Massage the hand without touching the puncture site by rubbing down the hand towards the fingertip

of the middle or ring finger. 
 Puncture the skin with a sterile lancet. Wipe away the first sign of blood.
 Gently rub the hand from wrist to palm to finger to form a rounded drop of blood over the puncture

site. 
 Add the Fingerstick Whole Blood specimen to the test by using a capillary tube:

 Touch the end of the capillary tube to the blood until filled to approximately 10L. Avoid air 
bubbles. 

 Place the bulb onto the top end of the capillary tube, then squeeze the bulb to dispense the whole 
blood to the specimen area of the test cassette. 

 Separate serum or plasma from blood as soon as possible to avoid hemolysis. Use only clear non-
hemolyzed specimens. 

 Testing should be performed immediately after the specimens have been collected. Do not leave the 
specimens at room temperature for prolonged periods. Serum and plasma specimens may be stored at 
2-8 °C for up to 3 days, for long term storage, specimens should be kept below -20 °C. Whole blood 
collected by venipuncture should be stored at 2-8°C if the test is to be run within 2 days of collection. Do 
not freeze whole blood specimens. Whole blood collected by fingerstick should be tested immediately. 

 Bring specimens to room temperature prior to testing. Frozen specimens must be completely thawed 
and mixed well prior to testing. Specimens should not be frozen and thawed repeatedly. 

 If specimens are to be shipped, they should be packed in compliance with local regulations covering the
transportation of etiological agents. 

 EDTA K2, Heparin sodium, Citrate sodium and Potassium Oxalate can be used as the anticoagulant for 
collecting the specimen. 

【MATERIALS 】 
Materials provided 

 Test Cassette  Dropper  Package Insert  Buffer 
 Sterile Lancet  Alcohol Pad 

Materials required but not provided 
 Specimen Collection Container 
 Pipette and Disposable Tip (optional) 

 Centrifuge (for plasma only)
 Timer 

【DIRECTIONS FOR USE】
Allow the test, specimen, buffer and/or controls to reach room temperature (15-30 °C) prior to
testing. 

1. Bring the pouch to room temperature before opening it. Remove the test cassette from the sealed pouch 
and use it as soon as possible. 

2. Place the cassette on a clean and level surface.
For Serum/Plasma specimen: 
 Use a pipette: To transfer 5 L of Serum/ Plasma to the specimen well(S), then add 3 drops of

buffer (approximately 120 L) to the buffer well (B).
 Use a dropper: Hold the dropper vertically, draw the specimen up to the upper end of the nozzle as 

shown in illustration below (approximately 5 L). Transfer the specimen to the specimen well(S),
then add 3 drops of buffer (approximately 120 L) to the buffer well (B), and start the timer. 

For Whole Blood specimen: 
 Use a pipette: To transfer 10 L of whole blood to the specimen well(S), then add 3 drops of

buffer (approximately 120 L) to the buffer well (B).
 Use a dropper: Hold the dropper vertically, draw the specimen about 1 cm above the upper end of 

the nozzle and transfer 1 full drop (approx. 10 μL) of specimen to the sample well(S). Then add 3 
drops of buffer (approximately 120 L) to the buffer well (B), and start the timer. 

3. Wait for the colored line(s) to appear. Read results at 10 minutes. Do not interpret the result after 20 
minutes. 

Note: It is suggested not to use the buffer beyond 3 months after opening the vial. 

【INTERPRETATION OF RESULTS】 
IgG POSITIVE:* Two colored lines appear. One colored line should always appear in the control line 
region (C) and another line should be in the IgG line region. 
IgM POSITIVE:* Two colored lines appear. One colored line should always appear in the control line 
region (C) and another line should be in the IgM line region. 
IgG and IgM POSITIVE:* Three colored lines appear. One colored line should always appear in the 
control line region (C) and two test lines should be in the IgG line region and IgM line region. 
*NOTE: The intensity of the color in the test line regions may vary depending on the concentration of anti-
Lyme antibodies present in the specimen. Therefore, any shade of color in the test line region should be 
considered positive. 
NEGATIVE: One colored line appears in the control line region (C). No line appears in the IgG region 
or the IgM region. 
INVALID: Control line fails to appear. Insufficient specimen volume or incorrect procedural techniques 
are the most likely reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the test with a new test.
If the problem persists, discontinue using the test kit immediately and contact your local distributor. 
【QUALITY CONTROL】 
Internal procedural controls are included in the test. A colored line appearing in the control region (C) is an 
internal procedural control. It confirms sufficient specimen volume and correct procedural technique. 
Control standards are not supplied with this kit; however, it is recommended that positive and negative 
controls be tested as good laboratory testing practice to confirm the test procedure and to verify proper test 
performance. 
【LIMITATIONS】
1. The Lyme IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) is for in vitro diagnostic use only. 

This test should be used for detection of IgG and IgM antibodies to Borrelia in whole blood, serum or 
plasma specimens. Neither the quantitative value nor the rate of increase in the concentration of IgG or 
IgM antibodies to Borrelia can be determined by this qualitative test. 

2. The Lyme IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole blood/Serum/Plasma) will only indicate the presence of
IgG and IgM antibodies to Borrelia in the specimen and should not be used as the sole criteria for the 
diagnosis of Lyme infections. 

3. As with all diagnostic tests, all results must be considered with other clinical information available to the 
physician. 

4. If the test result is negative and clinical symptoms persist, additional follow-up testing using other 
clinical methods is suggested. A negative result at any time does not preclude the possibility of Borrelia 
infection. 

5. The hematocrit level of the whole blood can affect the test results.
6. Hematocrit level needs to be between 25% and 65% for accurate results. 
【EXPECTED VALUES】
The Lyme IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) has been compared with a leading 
commercial ELISA Lyme IgG tests and Lyme IgM tests. The correlation between these two systems is over 
98%. 
【PERFORMANCE CHARACTERISTICS】 

Sensitivity and Specificity 
The Lyme IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) was compared with a leading 
commercial ELISA Lyme IgG tests and ELISA Lyme IgM tests; the results show that Lyme IgG/IgM Rapid 
Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) has a high sensitivity and specificity. 

IgG Results 

Method ELISA 
Total Results 

Lyme IgG/IgM 
Rapid Test for 

IgG 

Results Positive Negative 

Positive 21 1 22 

Negative 1 89 90 

Total Results 22 90 112 

Relative Sensitivity: 95.5% (95%CI*: 87.3%-100%) *Confidence Interval
Relative Specificity: 98.9% (95%CI*: 97.1%-99.8%) 
Accuracy: 98.2% (95%CI*: 93.7%-99.8%) 
IgM Results 

Method ELISA 
Total Results 

Lyme IgG/IgM 
Rapid Test for 

IgM 

Results Positive Negative 

Positive 17 1 18 

Negative 1 89 90 

Total Results 18 90 108 

Relative Sensitivity: 94.4% (95%CI*: 72.7%-99.9%) *Confidence Interval 
Relative Specificity: 98.9% (95%CI*: 96.7%-100%) 
Accuracy: 98.1% (95%CI*: 93.5%-99.8%) 

Precision 
Intra-Assay 

Within-run precision has been determined by using 3 replicates of five specimens: negative, IgG low 
positive, IgG high positive, IgM low positive, IgM high positive. The negative, low positive, and high positive 
values were correctly identified >99% of the time. 

Inter-Assay 
Between-run precision has been determined by 3 independent assays on the same specimens: negative, 
IgG low positive, IgG high positive, IgM low positive, IgM high. Three different lots of the Lyme IgG/IgM 
Rapid Test cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) have been tested over a 3-days period using negative, 
low positive, and high positive specimens. The specimens were correctly identified >99% of the time. 

Cross-reactivity 
The Lyme IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) has been tested for anti-HAV IgM, 
HBsAg, anti-HCV IgG, anti-HIV IgG, anti-RF IgG, anti-Syphilis IgG, anti-H. Pylori IgG, anti-Rubella IgG, 
anti-Toxo IgG, anti-HSV 1 IgG, anti-HSV 2 IgG , anti-CMV IgG, anti-Rubella IgM, anti-Toxo IgM, anti-HSV 1 
IgM, anti-HSV 2 IgM and anti-CMV IgM positive specimens. The results showed no cross-reactivity.  

Interfering Substances 
The following compounds have been tested using the LymeIgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole 
Blood/Serum/Plasma) and no interference was observed. 
Acetaminophen: 20 mg/dL Caffeine: 20 mg/dL 
Acetylsalicylic Acid: 20 mg/dL Gentisic Acid: 20 mg/dL 
Ascorbic Acid: 2g/dL Albumin: 2 g/dL 
Creatin: 200 mg/dL Hemoglobin 1000mg/dL 
Bilirubin: 1g/dL  Oxalic Acid: 60mg/dL 
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