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Un test rapid pentru detectarea calitativă a anticorpilor IgG și IgM la nCoV-2019 în probe de sânge         
integral, ser sau plasmă. 

Doar pentru utilizare profesională in vitro. 

 
【UTILIZAREA PREVAZUTA】 

Testul Rapid IgG / IgM 2019-nCoV este un test rapid imunocromatografic combinat cu flux lateral 
pentru detectarea simultana a anticorpilor IgG și IgM la SARS-COV-2 în sânge integral, ser sau 
plasmă umană. 
 
【PREZENTARE】 

Din Ianuarie 2020, un nou coronavirus (2019-nCoV) a fost identificat ca agent infecțios 
provocând un focar de pneumonie virală in Wuhan, China, unde primele cazuri au prezentat 
simptome în decembrie 2019.1. 
Coronavirusurile sunt virusuri ARN distribuite pe scară largă între oameni, alte mamifere și păsări 
și pot provoca boli respiratorii, enterice, hepatice și neurologice.2 Șase specii de coronavirus sunt 
pot cauza boala la om.3 Patru virusuri - 229E, OC43, NL63 și HKU1 - sunt predominante și 
cauzează în mod obișnuit simptome de răceală la persoanele imunocompetente3. Celelalte două 
tulpini - sindromul acut respirator sever coronavirus (SARS-COV) și coronavirusul sindromului 
respirator din Orientul Mijlociu (MERS-COV) - au origine zoonotică și au fost legate de boli uneori 
fatale.4 
Coronavirusurile sunt zoonotice, ceea ce înseamnă că sunt transmise între animale și oameni. 
Semnele comune de infecție includ simptome respiratorii, febră, tuse și dificultăți de respirație. În 
cazuri mai severe, infecția poate provoca pneumonie, sindrom respirator acut sever, insuficiență 
renală și chiar moarte. 
Recomandările standard pentru a preveni răspândirea infecției includ spălarea periodică a mâinilor, 
acoperirea gurii și a nasului in contextul tusei și a strănutului, gătirea completă a cărnii și a ouălelor. 
Evitați contactul strâns cu cineva care prezintă simptome ale bolilor respiratorii, cum ar fi tuse și 
strănut.5  
【PRINCIPIU】 

Testul Rapid IgG / IgM 2019-nCoV (sânge integral/ ser / plasmă) este un test imunocromatografic 
pe bază de membrană pentru detectarea anticorpilor IgG și IgM la 2019-nCoV în probe de sânge 
integral, ser sau plasmă. Casetele prezinta 3 regiuni specifice pe membrana: o regiune ce 
corespunde liniei de control pentru evidentierea validarii testului, o regiune captusita cu antigen 
anti-SARS-Cov-2 IgM si o regiune captusita cu anti-SARS-Cov-2 IgG. Acest test constă din două 
componente, o componentă IgG și o componentă IgM. În componenta IgG, IgG anti-uman este 
acoperit în regiunea de testare a IgG. În timpul testării, proba reacționează cu particule acoperite 
cu antigen 2019-nCoV din caseta de testare. Apoi, amestecul migrează cromatografic în sus pe 
membrană prin acțiune capilară și reacționează cu IgG anti-uman în regiunea liniei de testare a 
IgG, dacă specimenul conține anticorpi IgG la 2019-nCoV. Drept urmare, va apărea o linie colorată 

în regiunea liniei de testare IgG. În mod similar, IgM anti-uman este acoperit în regiunea liniei de 
testare IgM și dacă specimenul conține anticorpi IgM față de 2019-nCoV, complexul conjugat-
specimen reacționează cu IgM anti-uman. Ca urmare, apare o linie colorată în regiunea liniei de 
testare IgM. 
Prin urmare, dacă specimenul conține anticorpi IgG nCoV 2019, o linie colorată va apărea în 
regiunea liniei de testare IgG. Dacă proba conține anticorpi IgM nCoV 2019, o linie colorată va 
apărea în regiunea liniei de testare IgM. Dacă proba nu conține anticorpi 2019-nCoV, nu va apărea 
nicio linie colorată în niciuna dintre regiunile liniei de testare, ceea ce indică un rezultat negativ. 
Pentru a servi drept control procedural, o linie colorată va apărea întotdeauna în regiunea liniei de 
control, ceea ce indică faptul că volumul corespunzător de probă a fost adăugat și că s-a produs 
permeabilizarea membranei. 
【REACTIVI】 
Testul conține IgM anti-uman și IgG anti-uman ca reactiv de captare, antigen 2019-nCoV 
ca reactiv de detecție. În sistemul de linii de control este folosit un anticorp anti-șoarece. 
【PRECAUTII】 
1. Doar pentru utilizare profesională in vitro. Nu folosiți după data de expirare. 
2. Nu mâncați, nu beți sau nu fumați în zona în care sunt manipulate probele sau trusele. 
3. Nu folosiți testul dacă punga este deteriorată. 
4. Manevrați toate probele ca și cum ar conține agenți infecțioși. Respectați măsurile de precauție 

stabilite împotriva pericolelor microbiologice în toate procedurile și urmați procedurile standard 
pentru eliminarea corectă a probelor. 

5. Purtați îmbrăcăminte de protecție, cum ar fi halate de laborator, mănuși de unică folosință și 
protecție pentru ochi atunci când probele sunt testate. 

6. Vă rugăm să vă asigurați că pentru testare sunt utilizate o cantitate adecvată de specimene. O 
dimensiune prea mare sau prea mică a probei poate duce la modficarea rezultatelor. 

7. Testul utilizat trebuie aruncat în conformitate cu reglementările locale. 
8. Umiditatea și temperatura pot afecta negativ rezultatele. 

【PASTRARE SI STABILITATE】 

A se păstra în ambalaj în pungă sigilată la temperatura camerei sau la frigider (2-30°C). Testul 
este stabil până la data de expirare tipărită pe punga sigilată. Testul trebuie să rămână în pungă 
sigilată până la utilizare. NU ÎNGHETATI. Nu folosiți dincolo de data de expirare. 
Testul nu necesita conditii speciale de depozitare. 
【RECOLTAREA SI PREPARAREA PROBELOR】 
Testul Rapid IgG / IgM 2019-nCoV (sânge integral / ser / plasmă) poate fi realizată 
folosind sânge integral (din venă sau din vârful degetelor), ser sau plasmă. 
• Pentru a colecta specimene de sânge integral din deget: 
• Spălați mâna pacientului cu săpun și apă caldă sau curățați cu un tampon de alcool. Se lasă să se 
usuce. 
• Masați mâna fără a atinge locul puncției prin frecarea în jos a mâinii spre vârful degetului mijlociu 
sau inelar. 
• Intepati pielea cu o lance sterilă. Ștergeți primul semn de sânge. 
• Frecați ușor mâna de la încheietura mâinii până la deget pentru a forma o picătură rotundă de 
sânge peste locul puncției. 
• Adăugați proba de sânge integral din deget la test folosind un tub capilar: 
• Atingeți capătul tubului capilar până la sânge până la umplerea a aproximativ 20µL. Evitați bulele 
de aer. 
• Separați serul sau plasma de sânge cât mai curând posibil pentru a evita hemoliza. Folosiți numai 
probe clare nehemolizate. 
• Testarea trebuie efectuată imediat după recoltarea probelor. Nu lăsați exemplarele la temperatura 
camerei pentru perioade îndelungate. Probele de ser și plasmă pot fi păstrate la 2-8 ° C până la 7 
zile, pentru depozitarea pe termen lung, probele de ser / plasmă trebuie păstrate la temperaturi sub 
-20 ° C. Sângele integral colectat din venă trebuie păstrat la 2-8 ° C dacă testul urmează să fie 
efectuat în două zile de la recoltare. Nu congelați probele de sânge integral. Sângele integral 
colectat din vârful degetelor trebuie testat imediat. 
• Aduceți probele la temperatura camerei înainte de testare. Exemplarele congelate trebuie să fie 
complet decongelate și bine amestecate înainte de testare. Specimenele nu trebuie înghețate și 
decongelate în mod repetat. 
• În cazul în care sunt expediate probe, acestea trebuie ambalate în conformitate cu reglementările 
locale care acoperă transportul agenților etiologici. 
• EDTA K2, Heparină sodică, Citrat de sodiu și Oxalat de potasiu pot fi utilizate ca 
anticoagulant pentru recoltarea specimenului. 
【MATERIALE】 
Materiale furnizate 
• Casete de testare • Pipete de unica folosinta cu volum determinat• Prospect in limba romana • 
Flacon tampon dilutie • Certificat de analiza per lot • Declaratie de conformitate 
Materiale necesare, dar ce nu sunt furnizate 
• Recipiente de colectare a specimenelor 
• Lancete (doar pentru sângele integral din deget) 
• Tuburi capilare • Centrifugă (numai pentru plasmă) 
•Temporizator 
 
【INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE】 
Permiteți testului, specimenului, tamponului și / sau controalelor să atingă temperatura camerei (15-
30 ° C) anterior  testarii. 
1. Scoateți caseta de testare din punga cu folie și folosiți-o într-o oră. Cele mai bune rezultate vor fi 
obținute dacă testul este efectuat imediat după deschiderea foliei. 
2. Așezați caseta pe o suprafață curată și netedă. Pentru probele de ser sau plasmă: 
• Pentru a utiliza un picurător: țineți picătorul vertical, adaugati probele pana la linia de umplere 
(aproximativ 10µL) și transferați proba în godeul (S), apoi adăugați 2 picături de tampon 
(aproximativ 80 µL), și porniți cronometrul. 
• Utilizand o pipetă: Transferati 10 µL de proba în godeul (S), apoi adăugați 2 picături de tampon 
(aproximativ 80 µL) și porniți cronometrul 
Pentru probele de sânge integral din Venă: 
• Pentru a utiliza un picurător: țineți picătorul vertical, adaugati probele la aproximativ 1 cm 

deasupra liniei de umplere și transferați 1 picătură completă (aproximativ 20μL) de probă în godeu 
(S). Apoi adăugați 2 picături de tampon (aproximativ 80 µL) și porniți cronometrul. 
•Transferati 20 µL sânge integral în godeul (S), apoi adăugați 2 picături de tampon (aproximativ 80 
µL) și porniți cronometrul 
Pentru probele de sânge integral din deget: 
• Utilizati un picurător: țineți picătorul vertical, adaugati probele pana la aproximativ 1 cm deasupra 
liniei de umplere și transferați 1 picătură completă (aproximativ 20μL) de probă în godeu (S). Apoi 
adăugați 2 picături de tampon (aproximativ 80 µL) și porniți cronometrul. 
• Metoda utilizarii unui tub capilar: Umpleți tubul capilar și transferați aproximativ 20 µL de probă 
de sânge întregral in godeul (S) din caseta de testare, apoi adăugați 2 picături de tampon 
(aproximativ 80 µL) și porniți cronometrul. Vedeti ilustrația de mai jos. 
3. Așteptați să apară linia / liniile colorate. Citiți rezultatele la 10 minute. Nu interpretați rezultatul 
după 20 de minute. 
Notă: Se recomandă să nu utilizați tamponul, după 6 luni de la deschiderea flaconului. 

 

【INTERPRETAREA REZULTATELOR】 
IgG POZITIV:* Apar doua linii colorate.  

O linie colorată trebuie să apară întotdeauna în regiunea de control (C) și o altă linie ar trebui să fie 
în regiunea liniei IgG. 
IgM POZITIV:* Apar doua linii colorate. O linie colorată trebuie să apară întotdeauna în regiunea 
de control (C) și o altă linie ar trebui să fie în regiunea liniei IgM. 
IgG si IgM POZITIV:* Apar trei linii colorate. O linie colorată trebuie să apară întotdeauna în regiunea 
de control (C) și doua linii ar trebui să apara, una în regiunea IgM si una in IgG. 

*NOTA 1:. Intensitatea culorii în regiunile liniei de testare poate varia în funcție de concentrația de  
anticorpi 2019-nCoV prezenți în proba. Prin urmare, orice nuanță de culoare din regiunea liniei de 
testare ar trebui considerată pozitivă. 
NEGATIV: O linie colorata apare in regiunea liniei de control (C). Nu apare nicio linie în regiunea IgG și 
în regiunea IgM. 

*NOTA 2: La aparitia unei linii de intensitate slaba in timpul de citire de 10 minute, se recomanda 
citirea rezultatelor la 20 de minute.  

INVALID: Linia de control nu apare. Volumul insuficient al probei sau tehnici procedurale incorecte 
sunt motivele cele mai probabile pentru eșecul aparitiei liniei de control. Examinați procedura și 
repetați testul cu o noua caseta. Dacă problema persistă, întrerupeți imediat folosirea kitului de 
testare și contactați distribuitorul local. 
 
 
【CONTROL DE CALITATE】 

 
Controale procedurale interne sunt incluse în test. O linie colorată care apare în regiunea de control 
(C) este un control procedural intern. Confirmă volumul suficient de proba și tehnica procedurală 
corectă. Standardele de control nu sunt furnizate cu acest kit; cu toate acestea, se recomandă 
testarea controalelor pozitive și negative ca o bună practică de laborator pentru a confirma 
procedura de testare și pentru a verifica performanța corectă a testului. 
 

【LIMITARI】 
1. Testul Rapid IgG / IgM 2019-nCoV (sânge integral / ser / plasmă) este pentru diagnosticarea in 
vitro. Acest test ar trebui utilizat pentru detectarea anticorpilor IgG și IgM la 2019- nCoV în probe de 
sânge integral, ser sau plasmă. Nici valoarea cantitativă și nici rata de creștere a concentrației de 
anticorpi IgG sau IgM la 2019-nCoV nu pot fi determinate prin acest test calitativ. 
2. Testul Rapid IgG / IgM 2019-nCoV (sânge integral / ser / plasmă) va indica doar prezența 
anticorpilor IgG și IgM la 2019-nCoV în specimen și nu trebuie utilizată ca unic criteriu pentru 
diagnosticul de Infecții 2019-nCoV. 
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3. Ca și în cazul tuturor testelor de diagnostic, toate rezultatele trebuie luate în considerare cu alte 
informații clinice disponibile medicului. 
4. Dacă rezultatul testului este negativ și persistă simptomele clinice, este sugerată testarea 
suplimentară folosind alte metode clinice. Un rezultat negativ în orice moment nu exclude 
posibilitatea infecției cu 2019-nCoV. 
5. Testul va arăta rezultate negative în următoarele condiții: Titrul noilor anticorpi coronavirus din 
eșantion este mai mic decât limita minimă de detectare a testului, sau anticorpul noului coronavirus 
nu a apărut la momentul colectării probei (Etapă asimptomatic). 
6.Testul poate detecta infectia cu SARS-CoV-2 incepand cu primele 3-7 zile de la instalarea  
simptomelor 6,7, in functie de raspunsul imun al pacientului. 
7. Rezultatele obtinute din probele recoltate de la pacienti care au consumat cantitati moderate de 
cafea, alcool, zaharuri sunt valide si nu sunt alterate. 
 
【CARACTERISTICI DE PERFORMANTA】 
 

SENZITIVITATE SI 
SPECIFICITATE 

Testul Rapid IgG / IgM 2019-nCoV (Sange integral / Ser / Plasma) a fost comparat cu un test PCR 
comercial; rezultatele arată sensibilitatea și specificitatea ridicate ale casetei de testare rapidă IgG 
/ IgM 2019-nCoV (sânge integral/ ser / plasmă). 
Rezultate IgG  

Metoda PCR 
Rezultate totale 

2019-nCoV 
IgG/IgM Rapid 

Test 

Rezultate Pozitiv Negativ 

Pozitiv 35 1 36 

Negativ 0 49 49 

Rezultate 
totale 

35 50 85 

 

Sensibilitatea relativa: 100% (95%CI*: 90.00%-100%) *Confidence 
Specificitatea relativa: 98% (95*: 89.35%-99.95%) 
Acuratete: 98.82% (95%CI*: 93.62%-99.97%) 
Rezultate IgM  

Metoda PCR 
Rezultate totale 

2019-nCoV 
IgG/IgM Rapid 

Test 

Rezultate Pozitiv Negativ 
Pozitiv 40 1 41 
Negativ 0 48 48 

Rezultate 
totale 

40 49 89 

Sensibilitatea relativa: 100% (95%CI*:91.19%-100%) *Confidence 
Specificitatea relativa: 97.96% (95%CI*: 89.15%-99.95%) 
Acuratete: 98.88% (95%CI*: 93.9%-99.97%) 
Repetabilitatea si reproductibilitatea test: Intra-assay este de 99,5% 
                                                                  Inter-assay este de 99,2% 
 

*Limita de detectie8: Testul Rapid IgG / IgM 2019-nCoV 
(sânge integral / ser / plasma) detecteaza IgG pana la concentratia de 0,63 mg/dl. 
                                  Testul Rapid IgG / IgM 2019-nCoV 
(sânge integral / ser / plasma) detecteaza IgM pana la concentratia de IgM – 1,25 mg/dl 
 

Reactivitate incrucisata 
 

Testul Rapid IgG / IgM 2019-nCoV (Sange integral / Ser / Plasma) a fost evaluat pentru 
reactivitatea incrucisata cu anticorpi anti-nucleari, herpesvirus 1 si 2, chikungunya, virus Zika, 
Chlamydia, rubeola, boala Lyme, CMV, tuberculoza, hepatita a IgM, febra galbena, factor 
rheumatoid, toxoplasmoza, HEV, boala Chagas, febra tifoida, EBV, Plasmodium falciparum, 
Plasmodium vivax , virusul Influenza A, virusul Influenza B, RSV, adenovirus, antigenul hepatitei B, 
sifilis, H. Pylori, probe pozitive HIV și VHC. Rezultatele nu au arătat nicio reactivitate încrucișată. 

 

Substantele 
interferente 

 

A fost testata influenta substantelor din tabelul de mai jos. S-a observat ca testele Covid-19 rapidă 
IgG / IgM 2019-nCoV (sânge integral / ser / plasmă) nu prezinta interferente cu analitii testati. 
 

Analit Concentratie 
Trigliceride 50 mg/dL 
Acid Ascorbic 20 mg/dL 
Hemoglobina 1000 mg/dL 
Bilirubina 60 mg/dL 
Colesterol total 6 mmol/L 
Amoxicilina 20 mg/dL 
Acid acetilsalicilic 20 mg/dL 
Cafeina 20 mg/dL 
Alcool 1% 

Acetaminofen 20 mg/dL 
Albumina  2g/dL 
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