
C61RT1032 

 

Касета за бърз тест за 2019-nCoV IgG/IgM (цяла кръв/серум/плазма) 
Листовка 
Бърз тест за качествено откриване на IgG и IgM антитела срещу SARS-CoV-2 в човешки проби от цяла кръв, серум или плазма. 

Само за професионална ин витро диагностика. 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Касетата за бърз тест 2019-nCoV IgG/IgM представлява имунохроматографски тест за качествено 
откриване на IgG и IgM антитела срещу SARS-CoV-2 в проби от човешка цяла кръв, серум или 
плазма. 

 
РЕЗЮМЕ 
Новите коронавируси принадлежат към род Бетакоронавируси. COVID-19 е остро респираторно 
инфекциозно заболяване. Хората обикновено 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. Въз основа на текущото епидемиологично 
проучване, инкубационният период е от 1 до 14 дни, предимно от 3 до 7 дни. 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 
Касетата за бърз тест за 2019-nCoV IgG/IgM (цяла кръв/серум/плазма) представлява качествен 
имунологичен тест на базата на мембрана за откриване на IgG и IgM антитела срещу SARS-CoV-
2 в проби от цяла кръв, серум или плазма. Този тест се състои от два компонента, IgG компонент 
и IgM компонент. В IgG компонента, антитяло срещу човешки IgG е покрито в областта на 
тестовата линия за IgG. По време на тестването, пробата реагира с частици, покрити с антиген на 
SARS-CoV-2 в тест-касетата. След това сместа мигрира нагоре по мембраната хроматографски 
на капилярен принцип и реагира с антитялото срещу човешки IgG в областта на тестовата линия 
за IgG, ако пробата съдържа IgG антитела срещу SARS-CoV-2. В резултат на това в областта на 
тестовата линия за IgG ще се появи цветна линия. По същия начин, антитяло срещу човешки IgM 
е покрито в областта на тестовата линия за IgM и ако пробата съдържа IgM антитела срещу 
SARS-CoV-2, комплексът конюгат-проба реагира с антитялото срещу човешки IgM. В резултат на 
това в областта на тестовата линия за IgM ще се появи цветна линия. 
Следователно, ако пробата съдържа IgG антитела срещу SARS-CoV-2, в областта на тестовата 
линия за IgG ще се появи цветна линия. Ако пробата съдържа IgM антитела срещу SARS-CoV-2, 
в областта на тестовата линия за IgM ще се появи цветна линия. Ако пробата не съдържа 
антитела срещу SARS-CoV-2, в нито една от областите на тестовата линия 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 човешки IgM и антитяло срещу човешки IgG като реактив за 
улавяне, SARS-CoV-2 антиген като реактив за откриване. В системата на контролната линия се 
използват кози антитела срещу миши IgG. 

 
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 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 микробиологични опасности по време на цялата методика и следвайте 
стандартните процедури за правилно изхвърляне на пробите. 
6. Носете защитно облекло като лабораторни престилки, ръкавици за еднократна употреба и 
предпазни очила, когато се изследват пробите. 
7. 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. 
8. Използваният тест трябва да се изхвърли съгласно местните разпоредби. 
9. 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 срока на годност. 

 
ВЗЕМАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОБИТЕ 
• Касетата за бърз тест за 2019-nCoV IgG/IgM (цяла кръв/серум/плазма) може да се използва с 
цяла кръв (от венепункция или от убождане на пръста), серум или плазма. 
• За вземане на проби от цяла кръв чрез убождане на пръста: 

• Измийте ръката на пациента със сапун и топла вода или почистете с тампон със спирт. 
Оставете да изсъхне. 

• Масажирайте ръката, без да докосвате мястото на убождане, като търкате ръката надолу 
към върха на средния или безименния пръст. 
• Убодете кожата с ланцет. Избършете първите капки кръв. 
• Внимателно търкайте ръката от китката към дланта до пръста, за да образувате заоблена 
капка кръв върху мястото на убождане. 
• Добавете пробата от цяла кръв към теста с помощта на капилярна тръбичка: 

• Докоснете края на капилярната тръбичка до кръвта, докато се напълни до около 20 μL. 
Избягвайте въздушните мехурчета. 

• Отделете серума или плазмата от кръвта възможно най-скоро, за да избегнете хемолиза. 
Използвайте само бистри, нехемолизирали проби. 
• Тестването трябва да се извърши веднага след вземането на пробите. Не оставяйте пробите на 
стайна температура за дълго време. Пробите от серум и плазма могат да се съхраняват при 2-
8°C до 7 дни, за дългосрочно съхранение, пробите от серум/плазма трябва да се съхраняват под 
-20°C. Цялата кръв, взета чрез венепункция, трябва да се съхранява при 2-8°C, ако тестът 
трябва да се проведе в рамките на 2 дни след вземането. Не замразявайте проби от цяла кръв. 
Цялата кръв, взета от пръста, трябва да се изследва незабавно. 
• Доведете пробите до стайна температура преди тестването. Замразените проби трябва да 

бъдат напълно размразени 

и разбъркани добре преди тестването. Пробите не трябва да се замразяват и размразяват 
многократно. 
• Ако пробите трябва да бъдат изпратени, те трябва да бъдат опаковани в съответствие с местните 
разпоредби, отнасящи се до транспортирането на етиологични агенти. 
• EDTA K2, хепарин натрий, натриев цитрат и калиев оксалат могат да се използват като 
антикоагуланти за вземане на пробата. 

 
МАТЕРИАЛИ 
Осигурени материали 
• Тест-касети • капкомери • отделни буфери • ланцети • тампони с алкохол • листовка 
Необходими материали, които не са осигурени 
• Контейнери за вземане на проби • центрофуга (само за плазма) • таймер • капилярки 
• пипета 

 
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
Оставете теста, пробата, буфера и/или контролите да достигнат стайна температура (15-30°C) 
преди тестването. 
1. Извадете тест-касетата от фолиото 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. Поставете касетата върху чиста и равна повърхност.  
За проби от серум или плазма: 

• За да използвате капкомер: Дръжте капкомера вертикално, изтеглете пробата до линията за 
напълване (около 10 μL) и прехвърлете пробата в ямката за проба (S), след което добавете 2 
капки буфер (около 80 μL) и стартирайте таймера. 

• За да използвате пипета: Прехвърлете 10 μL проба в ямката за проби (S), след което 
добавете 2 капки буфер (около 80 μL) и стартирайте таймера.  

За проба от цяла кръв, взета чрез венепункция: 
• За да използвате капкомер: Дръжте капкомера вертикално, изтеглете пробата на около 1 cm 
над линията за напълване и прехвърлете 1 пълна капка (около 20 μL) от пробата в ямката за 
проби (S). След това добавете 2 капки буфер (около 80 μL) и стартирайте таймера. 
• За да използвате пипета: Прехвърлете 20 μL цяла кръв в ямката за проби (S), след което 
добавете 2 капки буфер (около 80 μL) и стартирайте таймера. 
За проба от цяла кръв, взета чрез убождане на пръста: 
• За да използвате капкомер: Дръжте капкомера вертикално, изтеглете пробата на около 1 cm 
над линията за напълване и прехвърлете 1 пълна капка (около 20 μL) от пробата в ямката за 
проби (S). След това добавете 2 капки буфер (около 80 μL) и стартирайте таймера. 
• За да използвате капилярна тръбичка: Напълнете капилярната тръбичка и прехвърлете около 
20 μL проба от цяла кръв, взета чрез убождане на пръста в ямката за проби (S) на тест-
касетата, след което добавете 2 капки буфер (около 80 μL) и стартирайте таймера. Вижте 
илюстрацията по-долу. 

3. Изчакайте да се появят цветните линии. Отчетете резултатите 10-та минута. Не тълкувайте 
резултата след 20-та минута. 
Забележка: Препоръчва се буферът да не се използва, след като минат 6 месеца от отварянето на 
флакона. 

 

 
 
КАРТА ЗА МЕТОДИКАТА НА ТЕСТВАНЕ ЗА COVID-19 

1. Постоянна 
температура и 

статична позиция 

2. Направете масаж 
на безименния пръст 

3. Дезинфекцирайте с 
тампон с алкохол 

5. Избършете първата 
капка кръв със 

стерилен сух памучен 
тампон 

6. Използвайте 
микропипета за 

еднократна употреба, 
за да засмучете кръв 

4. Вземане на кръвна 
проба и убождане на 

върха на пръста 

7. Добавете 1 капка 
кръв в тест-картата 

8. Добавете 2 капки 

буфер и започнете 

да отчитате 

времето. 
 

 

2 капки 
буфер 

2 капки 
буфер 

2 капки 
буфер 

2 капки 
буфер 

20 µl цяла кръв 

10 µl серум/плазма 

1 капка цяла кръв 

10 µl серум/плазма 

Линия на напълване 

1 cm над линията на напълване 

Невалиден 

Отрицателен 

Положителен 

9. Оставете тест-картата да престои 10 минути, за да отчетете резултата. 
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ТЪЛКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЕН за IgG:* Появяват се две цветни линии. Една цветна линия винаги трябва да 
се появява в областта на контролната линия (C), а другата линия трябва да бъде в областта на 
линията за IgG. 
ПОЛОЖИТЕЛЕН ЗА IgM:* Появяват се две цветни линии. Една цветна линия винаги трябва да 
се появява в областта на контролната линия (C), а другата линия трябва да бъде в областта на 
линията за IgM. 
ПОЛОЖИТЕЛЕН за IgG и IgM:* Появяват се три цветни линии. Една цветна линия винаги 
трябва да се появява в областта на контролната линия (C), а две тестови линии трябва да са в 
областта на линията за IgG и линията за IgM. 
*ЗАБЕЛЕЖКА: Наситеността на цвета в областта на тестовите линии може да варира в 
зависимост от концентрацията на антитела срещу SARS-CoV-2, присъстващи в пробата. 
Следователно, всеки нюанс на цвета в областта на тестовата линия трябва да се счита за 
положителен. 
ОТРИЦАТЕЛЕН: В областта на контролната линия (C) се появява една цветна линия. В 
областта за IgG и в областта за IgM не се появява линия. 
НЕВАЛИДЕН: Не се появява контролна линия. Недостатъчният обем проба или неправилното 
изпълнение на методиката са най-вероятните причини за липсата на контролната линия. 
Прегледайте методиката и повторете теста с нов тест. Ако проблемът продължава, незабавно 
прекратете използването на кита за теста и се свържете с местния дистрибутор. 

 
КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 
В теста са включени вътрешни контроли на методиката. Цветната линия, която се появява в 
контролната зона (C), е вътрешна контрола на методиката. Тя потвърждава достатъчния обем на 
пробата и правилното изпълнение на методиката. Контролни стандарти не се доставят с този кит. 
Препоръчва се, обаче, положителни и отрицателни контроли да се тестват като добра 
лабораторна практика, за да се потвърди методиката на теста и да се провери правилното 
изпълнение на теста1. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
1. Методиката на теста и тълкуването на резултата от теста трябва да се следват стриктно, 
когато се тества за наличие на специфични за вируса на SARS-CoV-2 антитела в серума, 
плазмата или пробата от цяла кръв от отделни пациенти. За оптимална ефективност на теста, 
правилното вземане на пробата е от решаващо значение. Неспазването на методиката може да 
доведе до неточни резултати. 
2. Касетата за бърз тест 2019-nCoV IgG/IgM (цяла кръв/серум/плазма) е само за ин витро 
диагностика. Този тест трябва да се използва за откриване на IgG и IgM антитела срещу SARS-
CoV-2 в проби от цяла кръв, серум или плазма, като помощно средство при диагностицирането 
на пациенти със съмнение за инфекция със SARS-CoV-2, в съчетание с клиничната картина и 
резултатите от други лабораторни изследвания. Нито количествената стойност, нито скоростта 
на увеличаване на концентрацията на IgG или IgM антителата срещу SARS-CoV-2 не могат да 
бъдат определени чрез този качествен тест. 
3. Касетата за бърз тест за 2019-nCoV IgG/IgM (цяла кръв/серум/плазма) ще покаже само 
наличието на IgG и IgM антитела срещу SARS-CoV-2 в пробата и не трябва да се използва като 
единствен критерий за диагностика на инфекции със SARS-CoV-2. 
4. Резултатите, получени с теста, трябва да се вземат предвид заедно с други клинични находки 
от други лабораторни тестове и оценки. 
5. Ако резултатът от теста е отрицателен или няма реакция, а клиничните симптоми 
продължават, е препоръчително да се вземе проба от пациента повторно, няколко дни по-късно, 
или да се направи тест с устройство за молекулярна диагностика, за да се изключи инфекция при 
тези индивиди. 
6. Нивото на хематокрита в цялата кръв може да повлияе на резултатите от теста. За точни 
резултати, нивото на хематокрита трябва да бъде между 25% и 65%. 
7. Тестът ще покаже отрицателни резултати при следните условия: Титърът на антителата срещу 
новия коронавирус в пробата е по-нисък от минималната граница на откриване на теста, или 
вирусът е претърпял незначителни аминокиселинни мутации в епитопа, който се разпознава от 
антитялото, използвано в теста, или антителата срещу новия коронавирус не са се появили към 
момента на вземане на пробата (асимптоматичен стадий). 
8. В началото на инфекцията, концентрациите на антитела срещу SARS-COV-2 могат да бъдат 
под откриваемото ниво. Поради това не се препоръчва използването на теста при ранната 
диагностика на COVID-19. 
9. Продължаващото наличие или отсъствие на антитела не може да се използва за определяне 
на успеха или неуспеха на терапията. 
10. Резултатите от имуносупресирани пациенти трябва да се тълкуват с повишено внимание.  
11. Понастоящем не е известно колко дълго IgM или IgG антителата могат да се запазят след 
инфекцията. 

 

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Чувствителност и специфичност 
1) Китът беше сравнен с водещ наличен на пазара PCR. Резултатите са дадени в таблицата 
по-долу: 

Резултат за IgG 

Метод PCR 
Общи резултати 

Бърз тест 2019-
nCoV IgG/IgM 

Резултати Положителен** Отрицателен 

Положителен 20 1 21 

Отрицателен 0 49 49 

Общи резултати 20 50 70 

Относителна чувствителност: 100% (95%CI*: 86,0%-100%) 

Относителна специфичност: 98,0% (95%CI*: 89,4%-99,9%) 

Точност: 98,6% (95%CI*: 92,3%-99,96%) 

*Доверителен интервал 

Резултат за IgM 

Метод PCR 
Общи резултати 

Бърз тест 2019-
nCoV IgG/IgM 

Резултати Положителен** Отрицателен 

Положителен 17 2 19 

Отрицателен 3 48 51 

Общи резултати 20 50 70 

Относителна чувствителност: 85,0% (95%CI*: 62,1%-96,8%) 

Относителна специфичност: 96,0% (95%CI*: 86,3%-99,5%) 

Точност: 92,9% (95%CI*: 84,1%-97,6%) 

*Доверителен интервал 

 

** Всички 20 положителни проби бяха взети от хоспитализирани лица, при които има клинично 

потвърждение, че са положителни за инфекция със SARS-CoV-2. По време на вземането на 

проба, тези индивиди проявяваха тежки симптоми или бяха в период на възстановяване. 

2) Беше проведена оценка чрез сравняване на резултатите от клиничната диагноза. Резултатите 

са представени в дадената по-долу таблица. 

Метод Клинична диагноза 

 

Бърз тест 2019-
nCoV IgG/IgM 

Резултати Положителен*** Отрицателен 

 
Положителен 

IgM 1  
11 IgG+IgM 33 

IgG 28 

Отрицателен за IgG + IgM 2 283 

Общи резултати 64 294 

Относителна чувствителност: 96,9% (95%CI*: 89,2%-99,6%) 

Относителна специфичност: 96,3% (95%CI*: 93,4%-98,1%) 

Точност: 96,4% (95%CI*: 93,9%-98,1%) 

*Доверителен интервал 

*** Всички 64 положителни проби бяха взети от хоспитализирани лица, при които има клинично 

потвърждение, че са положителни за инфекция със SARS-CoV-2. По време на вземането на 

проба, тези индивиди бяха в период на възстановяване. 

Точност 

В рамките на теста 

Точността в рамките на теста беше определена, като бяха използвани по 3 повторения на три 

проби: отрицателна, положителна за IgG и положителна за IgM. Отрицателните, положителните 

за IgG и положителните за IgM стойности бяха правилно идентифицирани в > 99% от случаите. 

Между тестовете 

Точността между тестовете беше определена чрез 3 независими теста на същите три проби: 

отрицателна, положителна за IgG и положителна за IgM. Три различни партиди от касетата за 

бърз тест за 2019-nCoV IgG/IgM (цяла кръв/серум/плазма) бяха тествани в продължение на 3-

дневен период, като бяха използвани отрицателна, положителна за IgG и положителна за IgM 

проба. Пробите бяха правилно идентифицирани в > 99% от случаите. 
Кръстосана реактивност 

Касетата за бърз тест за 2019-nCoV IgG/IgM (цяла кръв/серум/плазма) беше тествана с проби 

положителни за антитела срещу инфлуенца А вирус, антитела срещу инфлуенца В вирус, 

антитела срещу респираторно-синцитиален вирус, антитела срещу аденовирус, антитела срещу 

морбили, HAMA, РФ, неспецифични IgG, неспецифични IgM, антитела срещу EV71, антитела 

срещу параинфлуенца вирус, HBsAg, антитела срещу сифилис, антитела срещу H.Pylori, 

антитела срещу ХИВ и антитела срещу вируса на хепатит С. Резултатите показват, че няма 

кръстосана реактивност. 
Повлияващи вещества 

Следните съединения бяха тествани с помощта на касета за бърз тест 2019-nCoV IgG/IgM (цяла 

кръв/серум/плазма) и не беше наблюдавано повлияване. 
Триглицериди: 100 mg/dL  Аскорбинова киселина: 20 mg/dL 

Билирубин: 60 mg/dL  Общ холестерол: 15 mmol/L 

Хемоглобин: 1000 mg/dL 
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ИНДЕКС НА СИМВОЛИТЕ 
 

 Използвайте само за ин витро диагностика   Годен до 
 

Партиден номер 
Вижте Инструкциите за употреба 

Каталожен номер Производител 

Съхранявайте между 2-30°C Не използвайте, ако опаковката е 
нарушена. 

Брой тестове в кит Не използвайте повторно 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• 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. 
• Резултатите от изследването на антителата не трябва да се използват като единствена основа 

за диагностициране или изключване на инфекция със SARS-CoV-2 или за информиране относно 

статуса на инфекцията. 

• Положителните резултати може да се дължат на минала или настояща инфекция с щамове на 

коронавирус различен от SARS-CoV-2 или на други повлияващи фактори. 

• Тестът не е предназначен за скрининг на дарена кръв. 
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