
 
 

Коронавирус (SARS-CoV-2) Антиген • Назофарингеални тампонни проби 

Листовка 
Бързият антигенен тест за Коронавирус (SARS-CoV-2) е бърз хроматографски тест за качествено откриване на антигени на SARS-CoV-2, присъстващи в 

човешкия назофаринкс. Само за професионална ин витро диагностика. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Бързият антигенен тест за Коронавирус (SARS-CoV-2) (назофарингеални тампонни проби) представлява 

бърз хроматографски тест за качествено откриване на вирусни антигени на SARS-CoV-2 в 

назофарингеални тампонни проби от лица със съмнения за инфекция със SARS-CoV-2, в съчетание с 

клиничната картина и резултатите от други лабораторни изследвания. 

Резултатите са за откриване на антигени на SARS-CoV-2. Обикновено антигенът се открива в проби от 

горните дихателни пътища по време на острата фаза на инфекцията. Положителните резултати показват 

наличието на вирусни антигени, но за определяне на състоянието на инфекцията е необходима клинична 

корелация с анамнезата на пациента и друга диагностична информация. Положителните резултати не 

изключват бактериална инфекция или коинфекция с други вируси. Откритият агент може да не е 

категоричната причина за заболяване. 

Отрицателните резултати не изключват инфекция със SARS-CoV-2 и не трябва да се използват като 
единствена основа за лечение или решения за лекуване на пациента. Отрицателните резултати трябва 
да се третират като предполагаеми и да се потвърдят с молекулярен тест, ако е необходимо, за по -
нататъшното лечение на пациента. Отрицателните резултати трябва да се разглеждат в контекста на 
скорошните експозиции на пациента, анамнезата и наличието на клинични признаци и симптоми, 
съответстващи на COVID-19. Бързият антигенен тест за Коронавирус (SARS-CoV-2) е предназначен за 
използване от обучен клиничен лабораторен персонал. 
 

РЕЗЮМЕ 
Новите коронавируси принадлежат към род Бетакоронавируси. COVID-19 е остро респираторно 
инфекциозно заболяване. Хората по принцип са възприемчиви. В момента пациентите, заразени с новия 
коронавирус, са основният източник на инфекция. Заразените хора, които не проявяват симптоми, също 
могат да бъдат източник на инфекция. Основните прояви включват висока температура, умора и суха 
кашлица. В някои случаи се откриват запушване на носа, хрема, възпалено гърло, болка в мускулите и 
диария. 
 

ПРИНЦИП 
Бързият антигенен тест за Коронавирус (SARS-CoV-2) (назофарингеални тампонни проби) е качествен 
имунологичен тест на базата на мембрана за откриване на антигени на SARS-CoV-2 в назофарингеални 
тампонни проби от хора. Антитялото срещу SARS-CoV-2 е покрито в зоната на тест-линията. По време на 
теста пробата реагира с частиците, покрити с антитяло срещу SARS-CoV-2 в теста. След това сместа 
мигрира нагоре по мембраната на капилярен принцип и реагира с антитялото срещу SARS-CoV-2 в зоната 
на тест-линията. Ако пробата съдържа антигени на SARS-CoV-2, в резултат на това, в зоната на тест-
линията ще се появи цветна линия. Ако пробата не съдържа антигени на SARS-CoV-2, в зоната на тест-
линията няма да се появи цветна линия, което показва отрицателен резултат.  За да служи като контрола 
на методиката, в зоната на контролната линия винаги се появява цветна линия, което показва, че е 
добавен подходящият обем проба и е настъпило напояване на мембраната. 
 

РЕАКТИВИ 
Тестът съдържа антитяло срещу SARS-COV-2, като реактив за улавяне и антитяло срещу SARS-COV-2 
като реактив за откриване. 
 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

1. Тази листовка трябва да бъде прочетена напълно, преди да извършите теста. Неспазването на 

указанията в листовката може да доведе до неточни резултати от теста. 

2. Само за професионална ин витро диагностика. Не използвайте след изтичане на срока на годност. 

3. Не яжте, не пийте и не пушете в района, където се обработват пробите или китовете. 

4. Не използвайте теста, ако торбичката е повредена. 

5. Работете с всички проби така, сякаш съдържат инфекциозни агенти. Спазвайте установените 

предпазни мерки срещу микробиологична опасност по време на вземането, боравенето, съхранението и 

изхвърлянето на проби от пациенти и използваните компоненти от кита. 

6. Носете защитно облекло като лабораторни престилки, ръкавици за еднократна употреба и 

предпазни очила, когато се изследват пробите. 

7. Измийте добре ръцете си след работа. 

8. Моля, уверете се, че за тестване е използвано подходящо количество проби. Твърде голям или 

твърде малък обем на пробата може да доведе до отклонения в резултатите. 

9. Транспортната среда за вируси (VTM) може да повлияе на резултата от теста. Екстрахирани проби 

за PCR тестове не могат да се използват за теста. 

10. Използваният тест трябва да се изхвърли съгласно местните разпоредби. 
11. Влажността и температурата могат да повлияят неблагоприятно на резултатите. 
 

СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ 
Съхранявайте теста, опакован в запечатаната торбичка, при стайна температура или в хладилник (2-
30оС). Тестът е стабилен за срока на годност, отпечатан върху запечатаната торбичка. Тестът трябва да 
остане в запечатаната торбичка до неговото използване. НЕ ЗАМРАЗЯВАЙТЕ. Не използвайте след 
изтичане на срока на годност. 
 

ВЗЕМАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОБИТЕ 

Вземане на проба 

1. Поставете стерилен тампон в ноздрата на пациента, достигайки повърхността на задната част на 

назофаринкса. 

2. Попийте повърхността на задната част на назофаринкса. 

3. Извадете стерилния тампон от носната кухина. 

 

Транспортиране и съхранение на пробите 

Пробите трябва да се тестват възможно най-скоро след вземането.  

Ако тампоните няма да бъдат обработвани незабавно, силно се препоръчва тампонната проба да се 

поставя в суха, стерилна и плътно затворена пластмасова епруветка за съхранение. 

Тампонната проба в сухо и стерилно състояние е стабилна до 8 часа при стайна температура и 24 часа 

при 2-8оС. 

МАТЕРИАЛИ 

Осигурени материали 

• Тест-касети • Стерилни тампони • Листовка • Буфер за екстрахиране • Епруветки за екстрахиране и 

връхчета • Работна станция • Карта за методиката 

Необходими материали, които не са осигурени 

• Таймер 

ПОДГОТОВКА НА ПРОБИТЕ 

За подготовка на тампонните проби трябва да се използват само буферът за екстрахиране и 

епруветките, предоставени в кита. 

Моля, вижте картата с методиката за подробна информация относно екстрахирането на пробите. 

1. Поставете тампонната проба в епруветката за екстрахиране с Буфер за екстрахиране (около 350 µl). 

Въртете тампона за около 10 секунди, докато притискате главата към вътрешността на епруветката, за 

да освободите антигена в тампона. 

2. Извадете тампона, докато притискате главата на тампона към вътрешността на епруветката за 

екстрахиране, докато го изваждате, за да отделите възможно най-много течност от тампона. Изхвърлете 

тампона в съответствие с вашия протокол за изхвърляне на биологични отпадъци. 

*ЗАБЕЛЕЖКА: След екстрахиране пробата е стабилна в продължение на 2 часа при стайна температура 

или 24 часа при 2-8°С. 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 

Оставете теста, екстрахираната проба и/или контролите да се еквилибрират до стайна температура 

(15-30°С) преди тестването. 

1. Извадете тест-касетата от запечатаната торбичка от фолио и я използвайте в рамките на един час. 

Най-добри резултати ще се получат, ако тестът се извърши веднага след отваряне на торбичката от 

фолио. 

2. Обърнете епруветката за екстрахиране на пробата и добавете 3 капки от екстрахираната проба 

(приблизително 100 µl) към ямката за проба (S) и след това стартирайте таймера. 

3. Изчакайте да се появи цветна(и) линия(ии). Отчетете резултата на 15-тата минута. Не тълкувайте 

резултата след 20-тата минута. 

 

ТЪЛКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

(Моля, вижте предходната илюстрация) 

ПОЛОЖИТЕЛЕН:* Появяват се две отчетливи цветни линии. Едната цветна линия трябва да бъде в 

контролната зона (C), а другата цветна линия трябва да бъде в тестовата зона (T).  Положителният 

резултат в тестовата зона показва откриване на антигени на COVID-19 в пробата. 

*ЗАБЕЛЕЖКА: Наситеността на цвета в зоната на тест-линията (T) ще варира в зависимост от 

количеството антиген на COVID-19, присъстващ в пробата. Така че всеки нюанс на цвета в тестовата зона 

(T) трябва да се счита за положителен. 

ОТРИЦАТЕЛЕН: В контролната зона (C) се появява една цветна линия. В зоната на тест-линията не 

се появява видима цветна линия (T). 

НЕВАЛИДЕН: Не се появява контролна линия. Недостатъчният обем на пробата или неправилното 

изпълнение на методиката са най-вероятните причини за липсата на контролна линия. Прегледайте 

методиката и повторете теста с нова касета. Ако проблемът продължава, незабавно прекратете 

използването на кита за теста и се свържете с местния дистрибутор. 

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

Вътрешен контрол на качеството 

В теста са включени вътрешни контроли на методиката. Цветната линия, която се появява в контролната 

зона (C), е вътрешна положителна контрола на методиката. Тя потвърждава достатъчния обем на пробата 

и правилното изпълнение на методиката. Ясният фон е вътрешна отрицателна контрола на методиката. 

Ако тестът работи правилно, фонът в зоната с резултатите трябва да бъде бял до светло розов и да не 

пречи на способността за отчитане на резултата от теста. 

Външен контрол на качеството 

В този кит не са включени положителни/отрицателни контроли. Въпреки това, в съответствие с добрата 

лабораторна практика (GLP) такива контроли са препоръчителни.1 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

1. Методиката на теста и тълкуването на резултата от теста трябва да се следват стриктно при тестване 

за наличието на антигени на SARS-CoV-2 в човешки назофарингеални проби от лица, при които се 

подозира инфекция. За оптимална ефективност на теста, правилното вземане на пробата е от решаващо 

значение. Неспазването на методиката може да доведе до неточни резултати. 

2. Работните характеристики на Бързия антигенен тест за Коронавирус (SARS-CoV-2) (назофарингеални 

тампонни проби) бяха оценени, като бяха използвани само методиките, дадени в тази листовка.. 

Модификациите на тези методики могат да променят работните характеристики на теста. Транспортната 

среда за вируси (VTM) може да повлияе на резултата от теста. Екстрахирани проби за PCR тестове не 

могат да се използват за теста. 

3. Бързият антигенен тест за Коронавирус (SARS-CoV-2) (назофарингеални тампонни проби) е само за 

ин витро диагностика. 
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Този тест трябва да се използва за откриване на антигени на SARS-CoV-2 в човешки назофарингеални 

проби като помощно средство при диагностицирането на пациенти със съмнения за инфекция със SARS -

CoV-2, в съчетание с клиничните прояви и резултатите от други лабораторни тестове. Нито 

количествената стойност, нито скоростта на увеличаване на концентрацията на антигени на SARS-CoV-2 

могат да бъдат определени чрез този качествен тест. 

4. Бързият антигенен тест за Коронавирус (SARS-CoV-2) (назофарингеални тампонни проби) ще покаже 

само наличието на антигени на SARS-CoV-2 в пробата и не трябва да се използва като единствен 

критерий за диагностициране на инфекции със SARS-CoV-2. 

5. Резултатите, получени с теста, трябва да се вземат предвид заедно с други клинични находки от 

други лабораторни тестове и оценки. 

6. Ако резултатът от теста е отрицателен или няма реакция, а клиничните симптоми продължават. 

Препоръчително е да вземете отново проба от пациента няколко дни по-късно и да тествате отново или 

да тествате с устройство за молекулярна диагностика, за да изключите инфекция при тези индивиди. 

7. Тестът ще покаже отрицателни резултати при следните условия: Титърът на антигените на новия 

коронавирус в пробата е по-нисък от минималната граница на откриване на теста. 

8. Отрицателните резултати не изключват инфекция със SARS-CoV-2, особено при тези, които са били в 

контакт с вируса. Следва да се обмисли последващо тестване с молекулярно-диагностични тестове, за да 

се изключи инфекция при тези индивиди. 

9. Излишъкът от кръв или муцин върху тампонната проба може да повлияе на работните 

характеристики на теста и да доведе до фалшиво положителен резултат. 

10. Точността на теста зависи от качеството на тампонната проба. Фалшиво отрицателни резултати 

могат да се получат от неправилно вземане или съхранение на пробите. 

11. Положителните резултати за COVID-19 може да се дължат на инфекция с щамове на коронавирус, 
различен от SARS-CoV-2 или други повлияващи фактори 
 

ОЧАКВАНИ СТОЙНОСТИ 
Бързият антигенен тест за Коронавирус (SARS-CoV-2) (назофарингеални тампонни проби) беше сравнен 
с водещ, наличен на пазара RT-PCR тест. Корелацията между тези две системи е не по-малко от 98%. 
 

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Чувствителност, специфичност и точност 
Бързият антигенен тест за COVID-19 (назофарингеални тампонни проби) беше оценен с проби, получени 
от пациенти. RT-PCR се използва като референтен метод за Бързия антигенен тест за COVID-19 
(назофарингеални тампонни проби). Пробите бяха считани за положителни, ако RT-PCR показваше 
положителен резултат. Пробите бяха считани за отрицателни, ако RT-PCR показваше отрицателен 
резултат. 
 

Назофарингеална тампонна проба 

Бърз антигенен тест за COVID-19 
RT-PCR 

Общо 
Положителен Отрицателен 

COVID-19 
Антиген 

Положителен 80 1 81 

Отрицателен 3 120 123 

Общо 83 121 204 

Относителна чувствителност 96,4% (95%CI*: 89,8%~99,2%) 

Относителна специфичност 99,2% (95%CI*: 95,5%~99,9%) 

Точност 98,0% (95%CI*: 95,1%~99,5%) 

*Доверителен интервал 

Тестване на специфичността с различни вирусни щамове 

Бързият антигенен тест за Коронавирус (SARS-CoV-2) беше тестван със следните вирусни щамове. В 

изброените по-долу концентрации не беше наблюдавана разграничима линия в нито една от зоните на 

тест-линиите: 

Описание   Тествано ниво 

Аденовирус тип 3 3,16 x 104TCID50/ml 

Аденовирус тип 7 1,58 x 105TCID50/ml 

Човешки коронавирус OC43 2,45 x 106 LD50/ml 

Инфлуенца A H1N1 3,16 x 105 TClD50/ml 

Инфлуенца A H3N2 1 x 105TCID50/ml 

Инфлуенца B 3,16 x 106TCID50/ml 

Човешки риновирус 2 2,81 x 104TCID50/ml 

Човешки риновирус 14 1,58 x 106 TCID50/ml 

Човешки риновирус 16 8,89 x 106 TCID50/ml 

Морбили 1,58 x 104TCID50/ml 

Заушка 1,58 x 104TCID50/ml 

Параинфлуенца вирус 2 1,58 x 107TCID50/ml 

Параинфлуенца вирус 3 1,58 x 108 TCID50/ml 

Респираторно-синцитиален вирус 8,89 x 104TCID50/ml 

TCID50 = Инфекциозната доза за тъканна култура е разреждането на вируса, което при условията на 

теста може да се очаква да зарази 50% от инокулираните съдове за култура. 

LD50 = Леталната доза е разреждането на вируса, което при условията на теста може да се очаква да 

убие 50% от инокулираните бозаещи мишлета. 

Точност 

В рамките на теста и между тестовете 

Точността в рамките на теста и между тестовете беше определена чрез използване на три проби от 

стандартна контрола за COVID-19. Три различни партиди на Бързия антигенен тест за Коронавирус 

(SARS-CoV-2) (назофарингеални тампонни проби) бяха тествани с помощта на отрицателни, съдържащи 

малко количество антиген на SARS-COV-2 и голямо количество антиген на SARS-COV-2. По десет 

повторения от всяко ниво бяха тествани всеки ден в продължение на 3 последователни дни. Пробите бяха 

правилно идентифицирани в > 99% от случаите. 

Кръстосана реактивност 

Следните организми бяха тествани при 1,0 x 108 микроорганизма/ml и всички се оказаха отрицателни при 

тестване с Бързия антигенен тест за Коронавирус (SARS-CoV-2) (назофарингеални тампонни проби): 

Arcanobacterium Pseudomonas aeruginosa 

Candida albicans Staphylococcus aureus subspaureus 

Corynebacterium Staphylococcus epidermidis 

Escherichia coli Steptococcus pneumoniae 

Moraxella catarrhalis Steptococcus pyоgenes 

Neisseria lactamica Steptococcus salivarius 

 

 

Tody Laboratories Int. SRL 

Ул. Вадул Молдовеи № 22, s1, OP 18, Букурещ, CP 014033, РУМЪНИЯ 

+4021 269 00 OO # +4021 269 06 41 

ISO 15189, 17043, 9001, 13485 

www.todylaboratories.com 

Nesseria subllava Streptococcus sp група F 
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ИНДЕКС НА СИМВОЛИТЕ 

 
Само заин витро диагностика 

 
Годно до 

 
Партиден номер 

 
Вижте инструкциите за употреба  

 
Каталожен № 

 
Производител 

 
Съхранявайте при 2-30°C 

 

Не използвайте, ако опаковката е 
повредена 

 
Теста в кит 

 
Не използвайте повторно 
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