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 SARS-CoV-2 antigén tesztkészlet 
 

 

A TERMÉK MEGNEVEZÉSE 

Közhasználatú megnevezés: SARS-CoV-2 antigén tesztkészlet (kolloid arany kromatográfiás 

immunvizsgálat) 

MF-68 

 

MIRE HASZNÁLHATÓ A TESZTKÉSZLET? 

A fluorecare® SARS-CoV-2 antigén tesztkészlet az új koronavírus (SARS-CoV-2) nukleokapszid fehérje 

kvalitatív kimutatására használható az orrból mintavevő pálcával vett populációban in vitro. 
A koronavírus fertőzés (COVID-19) diagnosztizálását segíti a SARS-CoV-2 által okozott tünetek 

megjelenését követő 7 napon belül. 

Kizárólag in vitro diagnosztikai használatra. Öntesztelésre alkalmas A tesztkészlet alkalmazását 18 és 75 

év közötti emberekből álló vizsgálatban tesztelték. 18 év alatti személyek csak felnőtt vagy családi 

felügyelet mellett használhatják.75 év feletti személyeknek szükség esetén nyújtson segítséget. 

 

A COVID-19-RŐL 

Az új koronavírusok a béta nemzetségbe tartoznak. A COVID-19 akut légúti fertőző betegség. Az emberek 

általában fogékonyak rá. Jelenleg az új koronavírussal fertőzött betegek jelentik a fertőzés fő forrását. A 

tünetmentes fertőzött emberek is fertőzőek lehetnek. A jelenlegi járványügyi vizsgálatok alapján a 

lappangási időszak 1-14 nap, többnyire 3-7 nap. A fő tünetek közé tartozik a láz, a fáradtság és a száraz 

köhögés.Orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, myalgia és hasmenés néhány esetben fordul elő. 

 

ALAPELV 

Az új koronavírus (SARS-CoV-2) antigén a mintavételi pálca minta populációból aranykolloid módszerrel 

kvalitatívan kimutatható. A mintavételi pálcák populációjának összekeverése után, a mintában lévő 

tesztelendő új koronavírus (SARS-CoV-2) antigén összekeveredik a kötőbetéten lévő aranykolloiddal 

jelölt új koronavírus (SARS-CoV-2) antitesttel és SARS-CoV-2 Antigén-SARS-CoV-2 antitest-kolloid 

arany komplexet alakít ki. A kromatográfia miatt a SARS-CoV-2 Antigen-CoV-CoV-2 antitest-kolloid 

arany komplex diffúziót képez a nitrocellulóz membránja mentén. A kijelző vonal területén belül a 

SARS-CoV-2 antigén-antitest komplex kötődik a kijelző vonal területén belüli antitesthez és lilás-piros 

sáv jelenik meg. Az aranykolloiddal jelölt új koronavírus (SARS-CoV-2) antitest diffúziót hoz létre a 

minőségellenőrző vonal (C) területén, a juh anti-egér IgG befogja és piros sáv jelenik meg.Amikor a 

reakció véget ért, az eredményt leolvasással ítélheti meg. 

 

GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TESZTKÉSZLET 

KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA 

1. Tesztkártya 

2. Mintakezelő oldat 

3. Steril orrmintavevő pálcák 

4. Mintakezelő cső 

. 

Specifikációk 

1 teszt/doboz, 5 teszt/doboz 

Összetevők 
MF-68-1 MF-68-5 

Főbb összetevők 

1 teszt/doboz 5 teszt/doboz 

Tesztkártya 

(tartalmazza a 

nedvszívó anyagot 

is) 

1 kazetta 5 kazetta 

Mindegyik tesztkártya elsősorban műanyag külső 

részből és tesztcsíkból áll.A tesztcsík nagy része 

SARS-CoV-2 antitesttel van bevonva és 

aranykolloiddal bevont SARS-CoV-2 antitesttel van 

kombinálva, a többi alkatrész poliészter fólia és 

nedvszívó papír. 

Használati utasítás 1 példány 1 példány / 

Steril 

orrmintavevő 

pálcák 

1 db 5 db / 

Előre feltöltött 

mintakezelő cső 
1 cső 5 cső Normál sóoldat csövenként 0,5 ml. 

 

MIRE VAN MÉG SZÜKSÉGE? 

Időmérő 

 

TÁROLÁSI FELTÉTELEK ÉS LEJÁRAT 

1. A tesztkészletet 2-30 °C-on, száraz helyen, fénytől védve tárolja.A tesztkészlet 12 hónapig használható. 

2. A tesztkazettát felhasználásig a lezárt csomagolásban kell tárolni. 

 

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A TESZTET? 

Kézmosás után fertőtlenítse kezeit. Mossa le az asztalt, amelyiken a vizsgálatot végzi. 

Tesztelés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és használat előtt engedje a tesztkészletet és 

mintákat szobahőmérsékletre (20-25 ℃) melegedni.A tesztet 20-25 °C-on kell elvégezni. Ha a készletet 

hűtőszekrényből veszi ki, akkor tesztelés előtt 5 percig hagyja szobahőmérsékleten (20-25 ℃) állni. 

1.Mintavétel 

Mintavétel orrmintavevő pálcával: 

1) Óvatosan vegye ki az orrmintavevő pálcát a 

csomagolásból. (Ügyeljen, hogy ne érjen hozzá a 

mintavételi pálca pamut végéhez) 

Helyezze a mintavételi pálcát az bal orrlyukba az 

orrlyuk szélétől 2,5 cm (1 hüvelyk) mélységig. 

 

 

2) Forgassa el a mintavevő pálcát az orr belső fala 

(nyálkahártya) mentén legalább ötször az elegendő minta 

biztosítása érdekében. 

 

 

3) Ugyanazt az orrmintavevő pálcát használva ismételje 

meg a mintavételt a másik orrlyukban is, hogy elegendő 

mintát vegyen mindkét orrjáratból. 

 

2. Nyissa ki a kezelőcső csepegtetőjének fedelét, és távolítsa el a belső dugót. Helyezze a mintavevő pálcát a 

csőbe, majd törje el a mintavételi pálcát a csomópontnál és hagyja az alsó részt a kezelőcsőben. 

 

3. Helyezze rá a cseppentő kupakot és tízszer nyomja össze mintavételi pálcát a csőben. Várjon 5 percet a minta 

reakciójára. Függőlegesen cseppentsen 2 cseppet (kb. 60μL) a kezelt mintaoldatból a tesztkártya mintanyílásba 

(„S”-sel jelölve).Tépje fel a fóliazacskót, vegye ki a tesztkártyát, és használja fel a lehető leghamarabb 1 órán 

belül. 

A minta hozzáadása után tegye vissza az alsó kupakot a kezelőcsőre és kezelje szennyezőanyagként. 

 

4. A tesztkártyát szobahőmérsékleten kell tartani 15 percig az eredmény leolvasásához, azonban 20 perc 

elteltével az eredmény érvénytelen. 

 

A VIZSGÁLAT SORÁN TEGYEN INTÉZKEDÉSEKET A FERTŐZÉS 

TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉRE 

1. Használat után helyezze a készletet, beleértve a mintakezelő csövet, a tasakba és ártalmatlanítsa a helyi 

biológiailag veszélyes hulladékok ártalmatlanítási szabályainak megfelelően.Kézfertőtlenítővel fertőtlenítse 

újra kezeit. 

 

Kézfer
tőtlenít

ő 

2 cseppet 
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2. Kérjük, a fenti tesztműveletet egyedül, elzárt helyiségben végezze el. 

HOGYAN KELL LEOLVASNI AZ EREDMÉNYEKET? 

1 .Pozitív: Két piros csík jelenik meg, egy az érzékelő vonalon (T-vonal), egy pedig a minőségellenőrző 

vonalon (C vonal). 

MEGJEGYZÉS: Nem számít, hogy a (T) vonal világosabb vagy sötétebb, mint a másik, az eredmény 

„pozitív”. 

2. Negatív: piros sáv, minőségellenőrző vonal (C vonal) színe. 

3. Érvénytelen: Ha a megfigyelő ablakban a minőségellenőrző vonal (C vonal) színe nem változik, akkor 

azt jelzi, hogy a teszt érvénytelen és újra mintát kell venni teszteléshez. 

A pozitív kontroll pozitív, a negatív kontroll negatív eredményeket mutatott. 

      

 

15 percig 

   

 

 

 

 

 

Pozitív Negatív Érvénytelen 

MIT KELL TENNI A TESZT EREDMÉNYÉNEK ELOLVASSA UTÁN? 

1. A pozitív eredmény azt jelenti, hogy lehet, hogy COVID-19 betegségben szenved. Kérjük, forduljon 

orvosához további kezelésért.Valószínűleg arra fogják kérni, hogy különítse el magát, hogy ne terjessze 

másoknak a vírust, viseljen maszkot, ahol javasolt és rendszeresen mosson kezet szappannal és vízzel. 

2. A negatív eredmény azt jelenti, hogy a COVID-19-et okozó vírus nem található a mintájában. A negatív 

teszteredmény nem garantálja, hogy nem szenved vagy soha nem szenvedett COVID-19 betegségben, és 

azt sem erősíti meg, hogy jelenleg fertőző-e vagy sem. Ha megfázásos tünetei vannak vagy lázas, akkor 

feltételezheti, hogy COVID-19 betegségben szenved, mert az otthoni teszt nem ad teljes bizonyosságot. 

Vegye fel a kapcsolatot orvosával, hogy megtudja, hogy szükséges-e újabb vizsgálat. Addig is lehetőleg ne 

hagyja el otthonát és lehető legkevesebbet érintkezzen másokkal, beleértve azokat is akikkel együtt él. 

Használjon eldobható zsebkendőt és egyenesen a szemetesbe dobja. Tüsszentsen és köhögjön a 

könyökhajlatába.Rendszeresen mosson kezet és viseljen arcmaszkot. 

 
A MÓDSZER KORLÁTAI 

1. Ez a készlet egy kvalitatív teszt és csak in vitro segéddiagnosztikára használható. 

2. Negatív teszteredmény születhet, ha a mintában az antigén szintje a kimutatási határérték alatt van vagy 

ha minta helytelenül lett levéve, valamint a negatív eredmények nem zárják ki az egyéb, nem 2019-nCoV 

vírus fertőzéseket. 

3. Az indokolatlan mintavétel, szállítás, kezelés és a minták alacsony vírustartalma téves negatív 

eredményhez vezethet. 

4. Ez reagens egy kvalitatív vizsgálat.Mint minden diagnosztikai eljárásnál a 2019-nCoV fertőzés 

megerősített diagnózisát csak orvos állapíthatja meg az összes klinikai és laboratóriumi lelet értékelése 

után. 

5. A teszteredmény 15 percnél korábban vagy 20 percnél későbbi leolvasása hibás eredményeket adhat. 

6. A negatív teszteredmény nem zárja ki a koronavírus fertőzést, és nem mentesít a terjedés elleni 

védekezésre vonatkozó szabályok (pl. kapcsolattartási korlátozások és védőintézkedések) alól. 

 

GYAKORI KÉRDÉSEK 

1. KÉRDÉS: Hogyan működik a SARS-CoV-2 antigén tesztkészlet (kolloid arany 

kromatográfiás immunvizsgálat)? 

A SARS-CoV-2 antigén tesztkészlet egy antigén-teszt, amely az új koronavírus (SARS-CoV-2) antigén 

kimutatására használható az orrból mintavevő pálcával vett populációban in vitro. 

2 KÉRDÉS: Mi a különbség a COVID-19 antigén, a molekuláris és antitest-vizsgálat 

között? 

Különféle tesztek léteznek a COVID-19 diagnosztizálására.A molekuláris tesztek (más néven 

PCR-vizsgálatok) kimutatják a vírus genetikai anyagát. 

Az antigéntesztek nagyon vírus specifikusak, de nem olyan érzékenyek, mint a molekuláris tesztek. 

A tesztek másik típusa az antitest teszt.A COVID-19 antitest teszt kimutatja azokat az antitesteket, 

amelyeket az Ön immunrendszere termelt egy korábbi COVID-19 fertőzésre válaszul. 

3. KÉRDÉS: Fájni fog a teszt? 

Nem, az eldobható steril mintavevő pálca nem éles és nem fájhat.Néha az mintavételi pálca kellemetlen 

vagy csiklandozó lehet. 

4. KÉRDÉS: Miért kell mindkét orrlyukból mintát venni? 

Mindkét orrlyukból vett mintával jobb esélye van arra, hogy elegendő mintát gyűjtsön a pontos eredmény 

eléréséhez. 

Egyes esetekben megfigyelték, hogy csak az egyik orrlyukban van kimutatható vírus, ezért fontos mindkét 

orrlyukból gyűjteni.A helyes mintavétel fontos a helyes eredmény eléréséhez. 

5. KÉRDÉS: Mit jelent, ha pozitív a teszt eredmény? 

A pozitív eredmény azt jelenti, hogy lehet, hogy COVID-19 betegségben szenved. Kérjük, forduljon orvosához 

további kezelésért.Valószínűleg arra fogják kérni, hogy különítse el magát, hogy ne terjessze másoknak a vírust, 

viseljen maszkot, ahol javasolt és rendszeresen mosson kezet szappannal és vízzel.A pozitív eredmény 

semmilyen formában nem garantálja, hogy immunis vagy immunis lesz és ezért nem (vagy már nem) 

fertőződhet meg. 

6. KÉRDÉS:Mit jelent, ha negatív a teszt eredmény? 

A negatív eredmény azt jelenti, hogy a COVID-19-et okozó vírus nem található a mintájában. 

A negatív teszteredmény nem garantálja, hogy nem szenved vagy soha nem szenvedett COVID-19 

betegségben, és azt sem erősíti meg, hogy jelenleg fertőző-e vagy sem. 

Vannak-e megfázásos tünetei a negatív otthoni teszt mellett? Mivel az otthoni teszt nem ad teljes bizonyosságot, 

feltételezze, hogy Ön COVID-19-fertőzött. Vegye fel a kapcsolatot orvosával, hogy megtudja, hogy 

szükséges-e újabb vizsgálat. Addig is lehetőleg ne hagyja el otthonát és lehető legkevesebbet érintkezzen 

másokkal, beleértve azokat is akikkel együtt él. Használjon eldobható zsebkendőt és egyenesen a szemetesbe 

dobja. Tüsszentsen és köhögjön a könyökhajlatába.Rendszeresen mosson kezet és viseljen arcmaszkot. Tünetei 

egyre súlyosbodnak (légzési nehézség, magas láz stb.)?Azonnal forduljon orvosához/egészségügyi 

szolgáltatójához. 

7. KÉRDÉS:Milyen pontos a SARS-CoV-2 antigén tesztkészlet (kolloid arany 

kromatográfiás immunvizsgálat)? 

A hivatásos egészségügyi szakemberek által végzett helyszíni klinikai értékelések kimutatták, hogy a teszt a 

2019-nCoV negatív minták 96,11%-át (642/668) helyesen azonosította (a teszt specifikusságaként 

ismert).Továbbá a helyszíni klinikai értékelések során a teszt helyesen azonosította 100%-ban (100/100) a 

2019-nCoV negatív mintákat, amikor felhasználók saját maguknak végezték a tesztelést. 

8. KÉRDÉS: Van rá esély, hogy „hamis” negatív eredményt kapok ezzel a teszttel? 

Lehetséges, hogy ez a teszt helytelen negatív (hamis negatív) eredményt ad. Ez azt jelenti, hogy még akkor is 

szenvedhet COVID-19 betegségben, ha a teszt negatív.Ha az eredmény negatív és továbbra is a COVID-19-hez 

kapcsolódó tüneteket, például lázat, köhögést és/vagy légszomjat tapasztal, kérjen segítséget háziorvosától. 

9. KÉRDÉS:Van rá esély, hogy hibás pozitív eredményt kapok? 

Nagyon kicsi az esélye annak, hogy ez a teszt hibás pozitív eredményt ad (hamis pozitív).Ha pozitív eredményt 

kap, különítse el magát kérjen orvosi segítséget háziorvosától. 

10. KÉRDÉS: Használtam a tesztet, de nem jelent meg színes sáv a kontrollvonalon (C). Mit 

kell tennem? 

Ha a teszt elvégzése után 15 percen belül nem jelenik meg színes sáv a kontrollvonalon (C), akkor a teszt nem 

működött.Ismételje meg a tesztet egy új teszt használatával és ügyeljen az utasítások betartására. Ugyanakkor 

azonnal forduljon orvosához/egészségügyi szolgáltatójához. 

11. KÉRDÉS: Hatással lehet-e bármilyen gyógyszer vagy egészségügyi állapot az 

eredményekre? 

Igen, befolyásolhatja a teszt eredményét. Forduljon orvosához és a teszt elvégzése előtt mindig olvassa el az Ön 

által szedett gyógyszerek gyártói utasításait. 

12. KÉRDÉS:Milyen kockázatokkal járhat ez a teszt? 

Lehetséges kockázatok: 

● Kellemetlen érzés a mintavétel során 

● Helytelen teszteredmények (lásd az Eredmények értelmezése és a Korlátok szakaszokat). 

13. KÉRDÉS: Mit kell tennem, ha használatkor véres az orrmintavevő pálca? 

● Hagyja abba a tesztelést. 

● Azonnal forduljon orvosához/egészségügyi szolgáltatójához. 

 

JELLEMZŐK 

1. Pozitív referencia koincidencia arány: az eredmények 100%-ának pozitív referencia koincidencia aránynak 

kell lennie. 

2. Negatív referencia termék koincidencia arány: az eredmények 100%-ának negatív referencia termék 

koincidencia aránynak kell lennie. 

3. Kimutatási határ (LoD): A kimutatási határ meghatározása az inaktivált SARS-CoV-2 limitáló hígításaival 

történik, két különböző módszerrel. Az inaktivált vírust a negatív orrmintával vagy negatív VTM-mintával 

feldolgozott kezelőpufferbe helyezik, hogy TCID50 5,6 x 105/mL koncentrációt kapjanak. Minden mintát 

sorban 10-szeresre hígítanak, és három párhuzamos teszteléssel mindegyik esetében meghatározzák a 100%-os 

(3/3) pozitív arányt mutató kísérleti kimutatási határt. A megerősítő kimutatási határ vizsgálathoz az 

elővizsgálat legalacsonyabb koncentrációja alatti 4 koncentrációt 20 ismétlésben tesztelik, és a 95% feletti 

(19/20) koncentráció pozitív, ami meghatározza a fluorecare® SARS-CoV-2 antigén tesztkészlet kimutatási 

határát.Ez a következő volt: 49 TCID50/mL. 

4. Keresztreaktivitás: Az alább felsorolt vírusok/baktériumok nem mutatnak keresztreaktivitást a SARS-CoV-2 

antigén tesztkészlettel. 

SARS koronavírus (1 x 105 PFU/mL), Humán koronavírus 229E (1 x 105 PFU/mL), Humán koronavírus OC43 

(1 x 105 PFU/mL), Humán koronavírus NL63 (9,87 x 103 PFU/mL), MERS (7930 PFU/mL), Adenovírus (pl.: 

C1 Ad.71)(1 x 105 PFU/mL), Humán metapneumovírus (hMPV) (1 x 105 PFU/mL), 1-es típusú parainfluenza 
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vírus (1 x 105 PFU/mL), 2-es típusú parainfluenza vírus (1 x 105 PFU/mL), 3-as típusú parainfluenza vírus 

(1 x 105 PFU/mL), 4a típusú parainfluenza vírus (1 x 105 PFU/mL), Influenza A H3N2 (Wisconsin/67/05) 

(8,82 x 104 PFU/mL), Influenza A H1N1(1 x 105 PFU/mL), Influenza B (3,24 x 104 PFU/mL), Enterovírus 

(1 x 105 PFU/mL), Légúti óriássejtes vírus (1 x 105 PFU/mL), Rhinovírus (3,95 x 105 PFU/mL), 

Haemophilus influenza (1 x 106 CFU/mL), Streptococcus pneumoniae (1 x 106 CFU/mL), Streptococcus 

pyogenes (1 x 106 CFU/mL), Candida albicans (1 x 106 CFU/mL), Összesített orröblítéssel nyert humán 

minta (15% v/v), Bordetella pertussis (1 x 106 CFU/mL), Mycoplasma pneumoniae (1 x 106 CFU/mL), 

Mycoplasma pneumoniae (1 x 106 CFU/mL), Legionella pneumophila (1 x 106 CFU/mL), Mycobacterium 

tuberculosis (1 x 106 CFU/mL), Pneumocystis jirovecii (1 x 106 CFU/mL), Pseudomonas aeruginosa (1 x 

106 CFU/mL), Staphylococcus epidermidis (1 x 106 CFU/mL), Streptococcus salivarius (1 x 106 

CFU/mL). 

5. Interferencia 

Az alább felsorolt összetevők nem mutatnak interferenciát a SARS-CoV-2 antigén tesztkészlettel. 

Benzokain (150 mg/dL), Vér (emberi) (5%), Mucin (5 mg/mL), Naso GEL (NeilMed) (5%), CVS 

orrcseppek (fenilefrin) (15%), Afrin (oximetazolin) (15%), CVS orrspray (kromoglicinsav) (15%), Zicam 

Cold Remedy (5%), Homeopátiás (alkalol) (10%), Torokfájás Phenol Spray (15%), Tobramicin (3,3 

mg/dL), Mupirocin (0,15 mg/dL), Flutikazon (0,000126 mg/dL), Tamiflu (oseltamivir-foszfát) (500 

mg/dL), Budenozid (0,00063 mg/dL), Biotin (0,35 mg/dL), Metanol (150mg/dL), Acetilszalicilsav (3 

mg/dL), Difenhidramin (0,0774 mg/dL), Dextrometorfán (0,00156 mg/dL), Dexametazon (1,2 mg/dL), 

Mucinex (5%). 
6. Klinikai pontosság – Orrminták 

Tesztelési módszer: A tünetek tesztelése után 7 napon belül az RT-PCR pozitív orrminták és a készlet 

pozitív koincidencia aránya lett összehasonlítva.Vizsgálati minták száma: 668 minta, ebből 368 RT-PCR 

pozitív minta; 342 SARS-CoV-2 antigén tesztkészlet pozitív eredmény; 26 SARS-CoV-2 antigén 

tesztkészlet negatív eredmény; 300 RT-PCR negatív minta; 300 SARS-CoV-2 antigén tesztkészlet negatív: 

eredmény. 

Minták: Összesen 668 vizsgálati mintát tartalmaz az egység, és minden benne lévő vizsgálati mintát 

tesztelnek. 

Összehasonlítva az önteszttel és az RT-PCR teszttel, 32 pozitív RT-PCR minta; 30 SARS-CoV-2 antigén 

tesztkészlet pozitív eredmény; 2 SARS-CoV-2 antigén tesztkészlet negatív eredmény; 87 RT-PCR negatív 

minta; 87 SARS-CoV-2 antigén tesztkészlet negatív eredmény. 

6.1. A teszteredményekre és a vizsgált termékre vonatkozó statisztikák a következők: 

Módszer RT-PCR 
Összes 

eredmény 

SARS-CoV-2 antigén 
tesztkészlet 

 (kolloid arany 
kromatográfiás 

immunvizsgálat) 

Eredmény
ek 

Pozitív Negatív 

Pozitív 342 0 342 

Negatív 26 300 326 

Összes eredmény 368 300 668 

 

Módszer RT-PCR 
Összes 

eredmény 

laikusok által 

Eredmé
nyek 

Pozitív Negatív 

Pozitív 30 0 30 

Negatív 2 87 89 

Összes eredmény 32 87 119 

 
6,2 PPA PCR ciklusküszöb (CT) elemzés minden szakaszban 
 

Ciklusküszöb 
(CT) 

Az RT-PCR 

pozitív száma 

fluorecare® SARS-CoV-2 antigén teszt (kolloid arany 

kromatográfiás immunvizsgálat) 

Pozitív eredmények száma: PPA NPA 

<25 105 104 99,05% 

100% <30 217 214 98,62% 

<35 297 292 98,32% 

<38 368 342 92,93% 

Klinikai érzékenység Ct<25 = 104/105 = 99,05% 
Klinikai érzékenység Ct<38=342/368=92,93% (95%CI:89,82%~95,33%) 
Klinikai specifikusság= 300/300 = 100% (95%CI:98,78% ~100%) 
A fluorecare® SARS-CoV-2 antigén teszt (kolloid arany kromatográfiás immunvizsgálat) orrváladék 

eredménye: a klinikai érzékenység 98,62% (Ct <30), a klinikai specifikusság 100% volt 
 

7. Ismételhetőség: Az eredmény megismételhetőségi referenciatermékeit teszteltük, 10-szer 

megismételtük, és a pozitív koincidencia 100%. 

8. A fluorecare® SARS-CoV-2 antigén tesztkészlet(kolloid arany kromatográfiás immunvizsgálat) a 

SARS-CoV-2 nukleokapszid fehérje tesztelésére szolgál, a SARS-CoV-2 N501Y és E484K mutánsai a 

fluorecare® SARS-CoV-2 antigén tesztkészlettel azonosíthatók. 

 

FIGYELMEZTETÉS ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 

1. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Gondosan kövesse az 

utasításokat.Ennek elmulasztása pontatlan eredményhez vezethet. 

2. A készlet csak in vitro diagnosztikára használható; nem használható többször.Ne nyelje le. 

3. Kerülje, hogy a pufferoldat a szemébe vagy bőrére kerüljön. 

4. Gyermekektől elzárva tartandó. 

5. A tesztkészlet csak egyszer használható, ne használja újra a tesztkészlet egyetlen részét sem. 

6. Ne használja a tesztet a külső csomagoláson feltüntetett lejárati időn túl.A tesztelés előtt mindig 

ellenőrizze a lejárati dátumot. 

7. Ne érintse meg a tesztkazetta reakcióterületét. 

8 .Ne használja a készletet, ha a csomagolás kilyukadt vagy nincs jól lezárva. 

9. ÁRTALMATLANÍTÁS Minden minta és a használt készlet fertőzésveszélyes.A diagnosztikai készlet 

ártalmatlanítási folyamatának követnie kell a fertőző betegségek ártalmatlanítására vonatkozó helyi, állami 

és szövetségi törvényeket/előírásokat. 

10. Ne egyen, igyon és dohányozzon azon a helyen, ahol a mintákat vagy a készleteket kezelik. 

11. Az értelmezés ideje alatt a színsáv árnyalatától függetlenül, pozitívnak tekintendő, ha két vonal jelenik 

meg a minőségellenőrző területen és az kimutatási területen. 

12. Kérjük, győződjön meg arról, hogy megfelelő mennyiségű mintát használ a vizsgálathoz, túl sok vagy túl 

kevés minta eltérő eredményt okozhat. 

13. Az eredményt 15 perc elteltével kell leolvasni.Kérjük, az eredményt 20 perc után már ne olvassa le. 

14. Különböző reagensadagok különböző összetevői nem használhatók egymással felcserélve a rossz 

eredmények elkerülése érdekében. 

 

JELMAGYARÁZAT 

 

Ne használja újra 

 

Tárolási hőmérséklet 

 

In vitro diagnosztikai orvosi 

eszköz  
Olvassa el a használati utasítást 

 

Elegendő <n> teszthez 

 

Tartsa szárazon 

 

Napfénytől tartsa távol 
 

Meghatalmazott képviselő az 

Európai Közösségben 

 

Gyártó 

 

Vigyázat 

 

Biológiai kockázatok 
 

CE jelzés 

 
Katalógusszám 

 
Gyártási tétel kódja 

 

Gyártás 

időpontja  
Minőségét megőrzi 
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