
 
Бърз антигенен тест за SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) 

Инструкции за употреба 
 

 

 
Бърз тест за качествено откриване на антигени на новия 
коронавирус SARS-CoV-2 в човешки гърлени и назални секрети, 
и проби от слюнка. 
Само за професионална ин витро диагностика. 

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОПАКОВКИТЕ 

25 теста/кит, 20 теста/кит, 10 теста/кит, 1 тест/кит. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Бързият антигенен тест за SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) 
представлява бърз хроматографски имунологичен тест за 
качествено откриване на новия коронавирус SARS-CoV-2 в 
човешки гърлени и назални секрети и проби от слюнка. 

ПРИНЦИП 

Бързият антигенен тест за SARS-CoV-2 е предназначен за 
откриване на антигени на SARS-CoV-2. Моноклонални антитела 
срещу SARS-CoV-2 са покрити в тестовата линия и конюгирани с 
колоидното злато. По време на тестването пробата реагира с 
антителата срещу SARS-CoV-2, конюгирани в тест лентата. След 
това сместа мигрира нагоре по мембраната хроматографски, на 
капилярен принцип и реагира с други моноклонални антитела 
срещу SARS-CoV-2 в тестовата област. Комплексът се улавя и 
образува цветна линия в областта на тестовата линия. Бързият 
антигенен тест за SARS-CoV-2 съдържа частици, конюгирани с 
моноклонални антитела срещу SARS-CoV-2, а други 
моноклонални антитела срещу SARS-CoV-2 са покрити в областта 
на тестовата линия. 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

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

- Тест-лентата трябва да остане в запечатаната торбичка до 
нейната употреба. 

- 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 правилното 
изхвърляне на проби. 

 

- Носете защитно облекло като лабораторни престилки, 
ръкавици за еднократна употреба и предпазни очила, 
когато се изследват пробите. 

- Използваната тест-лента трябва да се изхвърли в 
съответствие с националните, държавните и местните 
разпоредби. 

- Влажността и температурата могат да повлияят 
неблагоприятно на резултатите. 

СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ 

Китът може да се съхранява при стайна температура или в 
хладилник (2-30°C). Тест-лентата е стабилна за срока на годност, 
отпечатан върху запечатаната торбичка. Тест-лентата трябва да 
остане в запечатана торбичка до използването й. НЕ 
ЗАМРАЗЯВАЙТЕ. Не използвайте след изтичане срока на годност. 

Стабилността на кита при тези условия на съхранение е 18 
месеца. 

ВЗЕМАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОБИТЕ 

Бързият антигенен тест за SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) може да се 
извърши, като се използват гърлени и назални секрети. 

• Гърлени секрети: Поставете стерилния тампон в гърлото. 
Внимателно изстържете секрета около стената на 
фаринкса. 

• Назални секрети: Поставете стерилния тампон дълбоко в 
носната кухина. Внимателно завъртете тампона срещу 
стената на конхата няколко пъти. Намокрете тампона 
колкото е възможно повече. 

• Слюнка: Вземете контейнер за вземане на проби. Издайте 
гърлен звук, за да извадите слюнката или храчките от 
дълбоката част на гърлото. След това изплюйте слюнката 
(около 1-2 ml) в контейнера. Сутрешната слюнка е 
оптимална за вземане на слюнка. Не мийте зъбите, не 
яжте храна и не пийте напитки, преди да вземете пробата 
от слюнка. 

• Вземете 0,5 ml буфер за теста и го поставете в епруветка за 
вземане на проби. Поставете тампона в епруветката и 
стиснете гъвкавата епруветка, за да екструдирате пробата 
от главата на тампона. Направете така, че пробата да се 
разтвори достатъчно в буфера за теста. Добавете 
кристалния връх към епруветката за вземане на проби. Ако 
пробата е от слюнка, изсмучете слюнката от контейнера и 
поставете 5 капки (приблизително 200 ul) от слюнката в 
епруветката за вземане на проби. 

Тестът трябва да се извърши непосредствено в рамките на 2 
часа след подготовката на пробата. Ако тестът не може да се 
извърши незабавно, подготвената проба трябва да се съхранява 
не повече от 24 часа при 2-8°C или 7 дни при -20°C. 
Доведете пробите до стайна температура преди тестването. 
Замразените проби трябва да бъдат напълно размразени и добре 
разбъркани преди тестването. Пробите не трябва да се 
замразяват и размразяват многократно повече от два пъти. 
Ако пробите трябва да бъдат изпратени, те трябва да бъдат 
опаковани в съответствие с местните разпоредби, отнасящи се 
до транспортирането на етиологични агенти. 
 
КОМПОНЕНТИ 

Предоставени материали 

1) Торбички от фолио, с тест-касети и десикант 

2) Епруветки с буфер за теста 

 
3) Стерилни тампони и епруветки за вземане на проби 

4) Инструкция за употреба 

Необходими материали които не са осигурени 

1) Контейнер за вземане на проби 

2) Таймер 

МЕТОДИКА НА ТЕСТА 

Оставете устройството за теста, пробата, буфера и/или 
контролите да се еквилибрират до стайна температура (15-30°C) 
преди тестването. 

1. Преди употреба доведете торбичката до стайна 
температура. Извадете устройството за теста от 
запечатаната торбичка и го използвайте възможно най-
скоро. 

2. Поставете устройството за теста върху чиста и хоризонтална 
повърхност. Обърнете обратно епруветката за вземане на 
проби, капнете 3 капки от подготвената проба в ямката за 
проби (S) на тест-касетата и стартирайте таймера. 
Вижте илюстрацията по-долу. 

 

 

3. Изчакайте да се появят цветните линии. Отчетете 
резултатите на 10та минута. Не тълкувайте резултата след 
15та минута. 

ТЪЛКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 

- Положителен(+): 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 тестовата линия T. 
*ЗАБЕЛЕЖКА: Наситеността на цвета в областта на 
тестовите линии може да варира в зависимост от 
концентрацията на SARS-CoV-2, присъстващ в пробата. 
Следователно, всеки нюанс на цвета в областта на 
тестовата линия трябва да се счита за положителен и да 
се запише като такъв. 

- Отрицателен(-): В областта на контролната линия (C) се 
появява една цветна линия. В областта на тестовата линия 
T 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. 

Положителен    Отрицателен       Невалиден 



КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

В теста са включени вътрешни контроли на методиката. 
Цветната линия, появяваща се в контролната област (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 теста. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

1. Бързият антигенен тест за SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) е само 
за ин витро диагностика. Този тест трябва да се използва за 
откриване на антигени на SARS-CoV-2 в човешки гърлени и 
назални секрети. Ако пробата е от слюнка, вирусният товар 
обикновено е по-нисък. Ако слюнката даде отрицателен 
резултат, но симптомите наподобяват COVID-19, се 
препоръчва тестът да се повтори с гърлени или назални 
тампонни проби. 

2. Бързият антигенен тест за SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) ще 
покаже само наличието на SARS-CoV-2 в пробата и не трябва 
да се използва като единствен критерий за диагностициране на 
инфекции с SARS-CoV-2. 

3. Ако симптомите продължават, докато резултатът от бързия 
тест за COVID-19 е отрицателен или нереактивен, се 
препоръчва да се вземе повторна проба от пациента няколко 
дни по-късно или да се направи PCR тест. 

4. Както при всички диагностични тестове, всички резултати 
трябва да се тълкуват заедно с останалата клинична 
информация, достъпна за лекаря. 

5. Ако резултатът от теста е отрицателен, а клиничните симптоми 
продължават, се препоръчват допълнителни тестове с 
използване на други клинични методи. Отрицателният резултат 
не изключва непременно вероятността за инфекция с COVID-
19. 

6. Потенциалното въздействие на ваксини, антивирусни 
медикаменти, антибиотици, химиотерапевтични или 
имуносупресивни лекарства не е оценено в теста. 

7. Поради присъщите различия между методологиите, силно се 
препоръчва преди преминаването от една технология към 
друга да се извършат проучвания за корелация на методите, за 
да се определят технологичните различия. Не трябва да се 
очаква стопроцентово съответствие между резултатите поради 
разликите между технологиите. 

8. Работните характеристики са установени само с видовете 
проби, изброени в предназначението. Други видове проби не са 
оценени и не трябва да се използват с този тест. 

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Чувствителност, специфичност и точност 
Бързият антигенен тест за SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) беше 
сравнен с наличен на пазара реактив, който е „златен стандарт” 
(PCR). Резултатът показа относителната чувствителност и 
специфичност 

 

 

 

 

 

SARS-CoV-2 
Бърз 
антигенен тест 
(COVID-19 Ag) 

Резултати Положи-
телни 

Отрица-
телни 

 

Положителни 87 0 87 

Отрицателни 4 300 304 

Общи резултати 91 300 391 

Относителна чувствителност: 95,60% (95%ДИ: 88,89%~ 98,63%) 
Относителна специфичност: 100%(95%ДИ: 98,78%~ 100,00%) 

Точност: 98,98% (95%ДИ: 97,30%~99,70%) 

2. Граница на откриване (LOD) 

Беше проучена границата на откриване за бързия антигенен тест 
за SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag). LOD на теста за SARS-CoV-2 N 
протеинът е около 0,2-0,5 ng/mL. LOD на теста за вируса SARS-
CoV-2 (инактивиран) е около 2-5X102 TCID50/mL 

 
 
 

 

3. Кръстосана реактивност: 

Бързият антигенен тест за SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) е 
свързан с панел от протеини на други човешки коронавирусни 
рекомбинантни антигени и други вируси предизвикващи 
респираторни симптоми. Резултатите са показани в дадената 
по-долу таблица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Повлияващи вещества: 

Следните съединения са тествани с помощта на бързия 
антигенен тест за SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) и не е наблюдавано 
повлияване. 

 
 
 

 
ТОЧНОСТ 

В рамките на теста 

Точността в рамките на теста беше определена, като бяха 
използвани 15 повторения на две проби: отрицателна и N протеин 
(1 ng/ml) като положителна.  

Пробите бяха правилно идентифицирани в > 99% от случаите. 

Между тестовете 
Точността между тестовете беше определена чрез 15 независими 
тествания на същите два проби: отрицателна, N протеин (1 mg/ml) 
като положителна. Три различни партиди от бързия антигенен 
тест за SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) бяха тествани с помощта на 
тези проби. Пробите бяха правилно идентифицирани в > 99% от 
случаите. 

ВНИМАНИЕ! 

1. Само за ин витро диагностика. 

2. Не трябва да използвате кита след изтичане срока на годност. 

3. Не смесвайте компоненти от китове с различни партидни 
номера. 

4. Избягвайте микробно замърсяване на реактивите. 

5. Използвайте теста възможно най-скоро след отваряне, за да го 
предпазите от влага. 

 

ОДОБРЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯТА И ДАТА НА 
РЕДАКТИРАНЕ 

Дата на одобрение: 01 септември 2020 г., 
Дата на редактиране: 18 ноември 2020 г. 
Дата на издаване: 01 септември 2020 г. 

ИНДЕКС НА СИМВОЛИТЕ 
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Продуктът отговаря на 
основните изисквания на 
Европейския съюз за ин 
витро диагностика. 

 
Hangzhou Immuno Biotech Co.,Ltd. 
Адрес: Room401, 4F, Building 2, No.28, No.3 Street, Hangzhou 
Economic and Technological Development Zone, Hangzhou City, 
Zhejiang Province, Китай 

 
Оторизиран представител за Европа: 

Lotus NL B.V. 

Koningin Julianaplein 10,1e Verd,2595AA, The Hague, 

Нидерландия. 
E-mail: Peter@lotusnl.com 

Концентрация Положителен/ 
резултат 

Процент на 
съответствие 

0,5 ng/mL N протеин 100/100 100% 

5X102 TCID50/mL 100/100 100% 

 

Вещество Концентрация Резултат 

SARS-CoV-2 N протеин 0,001 μg/mL  положителен 

SARS-CoV N протеин 1 μg/mL отрицателен 

MERS-CoV N протеин 1 μg/mL отрицателен 

HCoV-NL63 N протеин 1 μg/mL отрицателен 

HCoV-229E N протеин 1 μg/mL отрицателен 

HCoV-HKU1 N протеин 1 μg/mL отрицателен 

Параинфлуенца вирус  1X105TCID50/mL  отрицателен 

Инфлуенца А вирус 1X105TCID50/mL  отрицателен 

Инфлуенца B вирус 1X105TCID50/mL  отрицателен 

Chlamydia pneumoniae 1X105TCID50/mL  отрицателен 

Аденовирус 1X105TCID50/mL  отрицателен 

Mycoplasma pneumoniae 1X105TCID50/mL  отрицателен 

Респираторно-
синцитиален вирус 

1X105TCID50/mL  отрицателен 

 

Вещество Концентрация резултат 

алфа-интерферон 3 млн. IU Без повлияване 

Пречистен Муцин 1000 ng/mL Без повлияване 

 

 
Метод 

Реактив, който е 
„златен стандарт” 
(PCR) 

Общи 
резултати 
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