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Eγγύηση βελτιστοποίησης υλικού
Τα βελτιστοποιημένα θραύσματα πρωτεΐνης Ν  
και S του SARS -CoV-2 μπορούν να βελτιώσουν  
την ικανότητα ανίχνευσης.

Γρήγορη ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Υπό κανονικές συνθήκες, τα αποτελέσματα 
μπορούν να παρατηρηθούν εντός 10 ~ 15 λεπτών.

Απλή και βολική λειτουργία
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων χωρίς τη βοήθεια μέσων

W: rapidtestkit.eu
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Τεστ Αντισωμάτων IgM / IgG του Κορωνοϊού 
SARS-CoV-2 με την μέθοδο του  κολλοειδή 
χρυσού (Colloidal Gold)  

 
Cat.No 
IM4101079: Κασέτα: 10 Δοκιμές 
IM4102079: Κασέτα: 20 Δοκιμές 

 
Προβλεπόμενη χρήση 
Για in vitro διαγνωστική χρήση στον ποιοτικό προσδιορισμό των IgM και IgG αντισωμάτων  
έναντι του ιού SARS-CoV-2 σε δείγματα ανθρώπινου ορού , πλάσματος  και πλήρες αίματος. 
Προορίζεται για χρήση μόνο σε άτομα με κλινικά συμπτώματα και συμπτώματα που συνάδουν 
με τη λοίμωξη SARS-CoV-2 ως συμπληρωματικός δείκτης ανίχνευσης σε συνδυασμό με την 
ανίχνευση νουκλεϊκών οξέων. Δεν μπορεί να  χρησιμοποιηθεί ως μοναδική βάση για την 
επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό του COVID-19. Και είναι για χρήση μόνο σε ιατρικά ιδρύματα. 
 
Περίληψη 
Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο Κορωνοϊού  2 (SARS-CoV-2), γνωστό προηγουμένως με 
το προσωρινό όνομα 2019-nCoV, είναι η αιτία του COVID-19. Ο κορωνοϊός είναι ένας 
μονοκλωνικός ιός RNA θετικού κλώνου, το γενετικό του υλικό είναι το μεγαλύτερο μεταξύ όλων 
των ιών RNA. Η περίοδος επώασης για ανθρώπινη λοίμωξη με νέο κορωνοϊό είναι 1-14 ημέρες, 
κυρίως 3-7 ημέρες. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων και στενής 
επαφής, οι ασθενείς που έχουν προσβληθεί από το SARS-CoV-2 μπορεί να είναι 
ασυμπτωματικοί ή να εμφανίσουν συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα, κόπωση ή σταδιακά να 
αναπτύξουν σοβαρά συμπτώματα όπως δύσπνοια. Μετά τη μόλυνση, το ανθρώπινο σώμα θα 
αναπτύξει μια ανοσοαπόκριση ενάντια στον ιό και θα παράγει αντισώματα. Τα αντισώματα IgM 
παράγονται γρηγορότερα (5 ~ 7 ημέρες) και σταδιακά εξαφανίζονται μετά από μερικές 
εβδομάδες ή μήνες, τα αντισώματα IgG παράγονται αργότερα (10 ~ 14 ημέρες), με μεγαλύτερη 
συγγένεια, και μπορούν να διαρκέσουν για πολλά χρόνια ή ακόμη και να επιβιώσουν. 
 
Αρχή δοκιμής 
Η δοκιμασία αντισωμάτων IgM / IgG του  SARS-CoV-2 χρησιμοποιεί την αρχή της πλευρικής 
ροής ανοσοχρωματογραφίας. Το IgG αντίσωμα ή IgM αντίσωμα κατά του ιού SARS-CoV-2 στο 
δείγμα συνδέεται πρώτα με το κολλοειδή χρυσό που φέρει ανασυνδυασμένο αντιγόνο του 
κορωνοϊού. Το IgG αντι-ϊικό σύμπλοκο αντισώματος-αντιγόνου-κολλοειδή χρυσού κινείται στην 
κινητή φάση κατά τη διάρκεια της χρωματογραφίας πλευρικής ροής, και δεσμεύεται από το 
αντι-ανθρώπινο αντίσωμα IgG ακινητοποιημένο στη γραμμή ανίχνευσης G. Η συσσώρευση 
κολλοειδούς χρυσού που περιέχει σύμπλοκα αντιγόνου-αντισώματος IgG στη γραμμή 
ανίχνευσης G σχηματίζει μια καθαρή κόκκινη ζώνη. Η παρουσία ή η απουσία της κόκκινης 
ζώνης είναι τα ερμηνευτικά κριτήρια για την παρουσία αντισωμάτων IgG του SARS-CoV-2 στο 
δείγμα. Με την ίδια αρχή, το ανοσοσύμπλοκο που σχηματίζεται από το  IgΜ αντι-ιϊκό αντίσωμα 
και το κολλοειδή χρυσό επισημασμένο με το αντιγόνο δεσμεύεται από αντι-ανθρώπινο 
μονοκλωνικό αντίσωμα IgM (που παράχθηκε σε ποντίκια) στη γραμμή ανίχνευσης M. Αυτή η 
αντίδραση θα σχηματίσει μια κόκκινη ταινία στη θέση M. Η παρουσία ή η απουσία της κόκκινης 
ζώνης είναι το ερμηνευτικό κριτήριο για την παρουσία αντιϊκών  αντισωμάτων IgΜ. Ο 
κολλοειδής χρυσός που είναι επισημασμένος με αβιδίνη συνεχίζει να κινείται προς τα εμπρός 
και αντιδρά με  βιοτίνη στη γραμμή ελέγχου ποιότητας C, όπου μια καθαρή κόκκινη ζώνη C 
είναι η ένδειξη ότι το σύστημα αντίδρασης ανίχνευσης είναι αποτελεσματικό. 
 
Συστατικά αντιδραστηρίων 
Δοκιμαστική ταινία : Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης επικαλυμμένη με αντι-ανθρώπινα IgG  
ποντικού μονοκλωνικά αντισώματα, αντι-ανθρώπινα IgM ποντικού μονοκλωνικά αντισώματα 
και βιοτίνη συζευγμένο χαρτί επικαλυμμένο με κολλοειδή χρυσό σύμπλοκο νέου 
ανασυνδυασμένου αντιγόνου του νέου κορωνοϊού και αβιδίνη, δείγμα επιθέματος, 
απορροφητικό χαρτί κ.λπ. 
Αραιωτικό : NaCI, NP40. 
Σταγονόμετρο (Προαιρετικό) 
Εξαρτήματα από διαφορετικές παρτίδες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. 
 
Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις 
● Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση. 
● Το αραιωτικό που παρέχεται στο κιτ πρέπει να χρησιμοποιείται για τη δοκιμή. Το αποτέλεσμα 
της δοκιμής με χρήση  άλλου διαλύτη δεν είναι έγκυρη. 
● Αποφύγετε την κατάψυξη δειγμάτων, όλα τα δείγματα πρέπει να φτάσουν σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος πριν από την έναρξη της δοκιμής. 
● Αφού η σακούλα αλουμινίου ανοιχτεί, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 1 ώρας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η διαδικασία δοκιμής θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, ειδικά σε περιβάλλον 
με υψηλή θερμοκρασία και υψηλή υγρασία. 
● Το προϊόν σε ανοιχτή σακούλα αλουμινίου θεωρείται ότι χρησιμοποιείται, και αυτό το προϊόν 
προορίζεται μόνο για μία χρήση. 
● Μη χρησιμοποιείτε δείγματα που έχουν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή με 
ανάπτυξη βακτηρίων, ή έχουν οσμές, καθώς η μικροβιακή μόλυνση μπορεί να προκαλέσει 
ανακριβή αποτελέσματα. 
● Λόγω της διαφοράς στις συγκεντρώσεις αντισωμάτων στα θετικά δείγματα, οι κόκκινες ζώνες 
των γραμμών ανίχνευσης (γραμμή G / γραμμή M) μπορούν να εξελιχθούν σε διαφορετικές 
αποχρώσεις του χρώματος. Κατά τον καθορισμένο χρόνο παρατήρησης, ανεξάρτητα από το 
χρώμα της μπάντας, ακόμη και μια πολύ αδύναμη μπάντα πρέπει να ερμηνευτεί ως θετικό 
αποτέλεσμα. 
● Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, τα δοκιμασμένα δείγματα και οι δοκιμασμένες κάρτες 
ταινιών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μολυσματικά απόβλητα. Δώστε προσοχή στη 
βιολογική ασφάλεια της διαδικασίας. Τα αποξηραντικά σε σακούλες από αλουμινόχαρτο δεν 
μπορούν να ληφθούν από το στόμα. 
● Αυτό το προϊόν απαιτεί σωστή οπτική επιθεώρηση σε καλά φωτισμένο δωμάτιο, παρακαλώ 
μην ερμηνεύετε τα αποτελέσματα σε ένα σκοτεινό περιβάλλον. Ιατρός με μερική τύφλωση ή 
αχρωματοψία μπορεί να δώσει εσφαλμένα αποτελέσματα. 
● Αυτό το προϊόν απαιτεί το χειρισμό ανθρώπινων δειγμάτων. Προτείνεται ότι όλα τα υλικά που 
προέρχονται από τον άνθρωπο θεωρούνται δυνητικά μολυσματικά και χειρίζονται σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. Όλα τα υλικά που έχουν μολυνθεί με δείγματα ασθενών πρέπει να 
απενεργοποιηθούν με επικυρωμένες διαδικασίες (αυτόκλειστο ή χημική επεξεργασία) 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 
Αποθήκευση και σταθερότητα 
Το προϊόν είναι σταθερό μέχρι τις ημερομηνίες λήξης που αναγράφονται στο κουτί και  στις 
ετικέτες της  σακούλας αλουμινίου, όταν σφραγίζονται και αποθηκεύονται στους 4 ° C ~ 30 ° C 
και προστατεύονται από απευθείας ηλιακό φως. Αποφύγετε την κατάψυξη. 
 
Συλλογή και προετοιμασία δειγμάτων 
● Συλλέξτε ορό, EDTA ή ηπαρίνης αντιπηκτικό πλάσμα ή αντιπηκτικό πλήρες αίμα σύμφωνα 
με την τυπική διαδικασία της συλλογής του  δείγματος από τον κατασκευαστή. Οι σωλήνες 
συλλογής αίματος που παράγονται από διαφορετικούς κατασκευαστές έχουν διαφορετικές 
πρώτες ύλες και πρόσθετα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό 
το προϊόν δεν έχει επικυρωθεί για σωλήνες συλλογής αίματος διαφορετικών τύπων ή 
διαφορετικών κατασκευαστών. Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθορίσει την καταλληλόλητα των 
σωλήνων συλλογής αίματος και των προϊόντων απομόνωσης ορού που χρησιμοποιεί. 
● Μεταφέρετε και αποθηκεύστε τα δείγματα σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας. Ορός ή 
δείγματα πλάσματος μπορούν να αποθηκευτούν για 7 ημέρες στους 2 ° C ~ 8 ° C ή 2 μήνες 
στους -20 ° C, και οι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι ψύξης-απόψυξης δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τους τρεις. Σημειώστε ότι το σύνολο των δειγμάτων αίματος μπορούν να αποθηκευτούν μόνο 
για 3 ημέρες στους 2 ° C ~ 8 ° C. 
● Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (10 ° C ~ 30 ° C), ισορροπήστε τα δείγματα που είναι 
αποθηκευμένα σε χαμηλή θερμοκρασία για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από τη χρήση. 
● Όταν χρησιμοποιείτε δείγματα ορού ή πλάσματος, εάν υπάρχει θολότητα ή ορατή 
κροκιδωμένο  ινώδες, φυγοκεντρήστε τα δείγματα στις 3000 rpm για 3 λεπτά και 
χρησιμοποιήστε το υπερκείμενο.  
● Τα δείγματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σοβαρή λιπαιμία, αιμόλυση, ίκτερο ή 
μικροβιακή μόλυνση. 

● Bilirubin1200µmol / L, αιμοσφαιρίνη≤ 2 g / L και τριγλυκερίδια ≤17,6 mmol /L στο δείγμα  δεν 

έχουν σημαντική επίδραση στα ερμηνευτικά αποτελέσματα αυτού του αντιδραστηρίου. 
 
Διαδικασία ανάλυσης 
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ακολουθήστε τις παρακάτω 
διαδικασίες. 
● Κάρτα: 

◆ Σπάστε τη σφραγίδα της σακούλας από αλουμινόχαρτο και βγάλτε προσεκτικά την κάρτα 
δοκιμής. 
◆ Μεταφέρετε 10μL ορού ή πλάσματος ή 20μL πλήρους αίματος στον δοκιμαστικό σωλήνα 
που περιέχει το αραιωτικό και αναμιγνύεται καλά για 5s ~ 10 δευτερόλεπτα. 

◆Προσθέστε 2 ~ 3 σταγόνες ανάμεικτου δείγματος κάθετα και αργά στο φρεάτιο δείγματος της 
κάρτας δοκιμής και αφήστε το σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

◆ Προσθέστε 2 σταγόνες αραιωτικού και αφήστε το σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Παρατηρήστε το αποτέλεσμα εντός 10-15 λεπτών και το ερμηνευτικό αποτέλεσμα δεν είναι 
έγκυρο μετά από 15 λεπτά. 
 

 
Σχήμα 1 Σχηματικό διάγραμμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων δοκιμής  

(τεστ τύπου κάρτας) 
 

Α. Τοποθετείστε το δείγμα στην περιοχή φόρτωσης 
Β. Προσθέστε τον διαλύτη στην περιοχή φόρτωσης   
Γ. Παρατηρήστε το αποτέλεσμα. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Ερμηνεία αποτελεσμάτων 

● Θετικό (+):Αναπτύχθηκε χρώμα τόσο στη γραμμή ελέγχου ποιότητας (γραμμή C) όσο και στη 

γραμμή ανίχνευσης (γραμμή G), υποδεικνύοντας ότι ένα νέο αντίσωμα IgG κορωνοϊού 

ανιχνεύθηκε στο δείγμα.  

Αναπτύχθηκε χρώμα τόσο στη γραμμή ελέγχου ποιότητας (γραμμή C) όσο και στη γραμμή 

ανίχνευσης (γραμμή Μ), υποδεικνύοντας ότι ένα νέο αντίσωμα IgM κορωνοϊού ανιχνεύθηκε στο 

δείγμα.  

Η γραμμή ελέγχου ποιότητας (γραμμή C), οι γραμμές ανίχνευσης (γραμμή G) και (γραμμή M) 

όλες ανέπτυξαν χρώμα, δείχνοντας ότι τόσο το  αντίσωμα IgG όσο και το αντίσωμα IgM του 

νέου κορωνοϊού ανιχνεύθηκαν στο δείγμα. 

● Αρνητικό (-): Μόνο η γραμμή ελέγχου ποιότητας (γραμμή C) ανέπτυξε χρώμα. 

● Μη έγκυρο: Η γραμμή ελέγχου ποιότητας (γραμμή C) δεν ανέπτυξε χρώμα, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η ταινία μέτρησης απέτυχε λόγω αλλοίωσης ή εσφαλμένης λειτουργίας. 

Συνιστάται η δοκιμή  να επαναληφθεί. 

 

 
 

 

  

Σχήμα 3 Σχηματικό διάγραμμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων δοκιμής (τεστ τύπου κάρτας) 

Περιορισμός 
● Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτού του προϊόντος προορίζονται μόνο για διαγνωστικό 
βοήθημα και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως η μοναδική βάση για επιβεβαίωση ή εξαίρεση 
της διάγνωσης. Για να επιτύχουμε μία διάγνωση, τα αποτελέσματα πρέπει πάντα να 
αξιολογούνται σε συνδυασμό με κλινική εξέταση, ιατρικό ιστορικό και άλλα εργαστηριακά 
δεδομένα. 
● Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων IgG και IgM του 
SARS-CoV-2 σε δείγματα από ανθρώπινο ορό, πλάσμα ή πλήρες αίμα αλλά όχι για ποσοτική  
ανίχνευση. 
● Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για αρχικό έλεγχο. Η διάγνωση της νόσου πρέπει να γίνεται 
σε συνδυασμό με κλινικές παρατηρήσεις, ιστορικό ασθενών, επιδημιολογικές πληροφορίες και 
άλλα εργαστηριακά στοιχεία. 
● Με την επιφύλαξη των περιορισμών της μεθοδολογίας ανάλυσης, τα αμφισβητήσιμα 
αποτελέσματα πρέπει να επαληθευτούν με άλλη μεθοδολογία δοκιμών. 
 
Χαρακτηριστικά απόδοσης 
 
1. Ευαισθησία 
Ανίχνευση 3 υλικού αναφοράς εσωτερικής ευαισθησίας SARS-CoV-2-IgG το L1 είναι θετικό, το 
L2 μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό και το L3 είναι αρνητικό. 
Ανίχνευση 3 υλικού αναφοράς εσωτερικής ευαισθησίας SARS-CoV-2-IgΜ το L1 είναι θετικό, το 
L2 μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό και το L3 είναι αρνητικό. 
 
2. Θετικό ποσοστό σύμπτωσης 
Ανίχνευση 5 SARS-CoV-2-IgM / IgG εσωτερικών θετικών υλικών αναφοράς, IgG αντισώματα 
σε P1, P2 και P3 είναι θετικά, IgM αντισώματα σε P4 και P5 είναι θετικά και ο ρυθμός θετικής 
σύμπτωσης ≥5 / 5. 
 
 
 
3. Αρνητικό ποσοστό σύμπτωσης 

Ανίχνευση 20 SARS-CoV-2-IgM / IgG εσωτερικών αρνητικών υλικών αναφοράς, το ποσοστό 
σύμπτωσης IgG αντισώματος ≥ 20 / 20, και του ποσοστού σύμπτωσης των IgM αντισωμάτων 
αρνητικών υλικών αναφοράς ≥ 18 / 20. 
 
4. Επαναληψιμότητα 
Ανίχνευση 1 SARS-CoV-2-IgM / IgG υλικού αναφοράς επαναληψιμότητας παράλληλα για 10 
φορές. Το IgM αντίσωμα / IgG αντίσωμα είναι θετικό και συνεπές στην ανάπτυξη χρώματος. 
 
5. Διασταυρούμενη αντίδραση  
Αυτό το προϊόν δεν έχει παρατηρηθεί να έχει διασταυρούμενη αντίδραση με ενδημικό 
ανθρώπινο κορωνοϊό (HKU1, 0C43, NL63 και 229E), H1N1, H3N2, H5N1, H7N9, γρίπη Β, 
αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, ρινοϊό, αδενοϊό, εντεροϊό, Ιό EB, Ιό της ιλαράς, ανθρώπινο 
κυτταρομεγαλοϊό, ροταϊό, νοροϊό, ιός παρωτίτιδα, Ιό της ανεμοβλογιάς-ζωστήρα και με 
αντισώματα μυκοπλάσματος πνευμονίας 
 
6. Παρεμβολή 
Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θεραπεία των παθογόνων λοιμώξεων, 
όπως η άλφα-ιντερφερόνη, η ζαναμιβίρη, η ριμπαβιρίνη, η οσελταμιβίρη, η παραμιβίρη, η 
λοπιναβίρη, η ριτοναβίρη, η αβιδόλη, η λεβοφλοξασίνη, η αζιθρομυκίνη, η κεφτριαξόνη, η 
μεροπενέμη, η τομπραμυκίνη, κ.λπ. δεν έχουν σημαντική επίδραση στον προσδιορισμό αυτού 
του προϊόντος. 
 
7. Φαινόμενο του αγκίστρου 
Αυτό το αντιδραστήριο δεν έχει προφανή επίδραση αγκίστρου στην υψηλή συγκέντρωση  
αντισωμάτων  IgM και αντισωμάτων IgG. 
 
Επαγρύπνηση 
Εάν έχει προκύψει σοβαρό συμβάν σε σχέση με αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με 
τον κατασκευαστή και κάνετε αναφορά στην τοπική αρμόδια αρχή. 
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Η εταιρεία μας διαθετει το διαγνωστικό τεστ ταχείας ανίχνευσης COVID-19, το οποίο εντοπίζει τα ειδικά 
αντισώματα IgM & IgG, του Κορωνοϊού, SARS-CoV-2, στο ανθρώπινο αίμα. 

Το τεστ έχει πολύ υψηλή ευαισθησία (sensitivity), εξειδίκευση (specificity) και ακρίβεια (accordance), που 

εξασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό, την ανίχνευση των αντισωμάτων σε άτομα που νοσούν από τον COVID-19. 

Το τεστ ανίχνευσης του Κορωνοϊού, έχει αριθμό γνωστοποίησης 2830000472211 στον ΕΟΦ καθώς 
και πιστοποίηση CE Mark και έγκριση FDA. 

Διαθέτουμε βεβαίωση διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ι/Π) από Κοινοποιημένο Οργανισμό, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην Υπ. Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ΦΕΚ 32Β/16-1-2004 (Αρχές και κατευθυντήριες 
γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ι/Π). 
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