
 

          

Коронавирус (SARS-CoV-2) Антиген 

кратка инструкция за употреба 

 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

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.  

Бързият антигенен тест за Коронавирус (SARS-CoV-2) 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. 

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. Не използвайте след изтичане на срока на годност. 

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

4. Преди вземане на материал не яжте, не пийте и не пушете поне 30 мин. Преди 

манипулацията. 

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 преди и 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. Проби взети в среда за PCR тестове не могат да се използват за теста. 

10. Използваният тест трябва да се изхвърли съгласно мерките за безопасност. 

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 от опаковката на теста първо в едната, после в другата ноздра на 

пациента, достигайки повърхността на задната част на назофаринкса.  

2. Попийте повърхността на задната част на назофаринкса с леки кръгови движения. 

3. Извадете тампона от носната кухина. 

Транспортиране и съхранение на пробите 

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

МАТЕРИАЛИ 

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

екстрахиране и връхчета • Статив за епруветките • Инструкция за употреба. 

Необходими материали, които не са осигурени 

• Таймер. 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 

1. Оставете теста и консумативите да се калибрират до стайна температура (15-30°С) преди 

тестването. 

2. 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. 

3. Поставете малката епруветка на стативчето или просто я сложете в съд във вретикално 

положение. 

4. Изсипете пипетката с буфер  в епруветката като отчупите върха и изсипете внимателно. 

5. Вземете материал със стерилния тампон от двете ноздри. 

6. Поставете тампонната проба в епруветката. Въртете тампона за около 10 секунди, докато 

притискате главата към вътрешността на епруветката, за да освободите антигена в 

тампона и внимателно разтръскайте. 

7. 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. 

8. Поставете малката капачка на епруветката и я запушете. Обърнете епруветката и 

добавете 3 капки от пробата (приблизително 100 µl) към ямката за проба (S) и след това 

стартирайте таймера. 

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

тълкувайте резултата след 20-тата минута. 

 

 

 

 

 

ТЪЛКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

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 (Т) 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. 

 *ЗАБЕЛЕЖКА: 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. 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. Излишъкът от кръв или 

муцин върху тампонната проба може да повлияе на работните характеристики на теста и да 

доведе до фалшиво положителен резултат. 

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

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

 

 


