
Pagina 1/2 

 

 

BIOSYNEX® COVID-19 Ag+ BSS 
TEST DE DIAGNOSTIC RAPID PENTRU DETECTAREA CALITATIVĂ A 

ANTIGENELOR SARS-COV-2 ÎN TAMPOANE NAZOFARINGIENE. 

Doar pentru diagnostic profesional in vitro. 

 

Ref : SW40010 – SW40010F 

 

1 I  DOMENIU DE UTILIZARE 
Testul BIOSYNEX® COVID-19 Ag+ BSS este un test rapid in vitro cu flux 

lateral pentru detectarea calitativă a antigenului proteic nucleocapsidic din 

SARS-CoV-2 la probe de tampon nazofaringian. Este destinat să ajute la 
diagnosticarea rapidă a infecțiilor cu SARS-CoV-2. 

 

2 I   REZUMAT 
Noile coronavirusuri aparțin genului β. COVID-19 este o boală infecțioasă 
respiratorie acută. Oamenii sunt, în general, susceptibili. În prezent, pacienții 

infectați cu noul coronavirus sunt principala sursă de infecție; persoanele 
asimptomatice infectate pot fi, de asemenea, o sursă infecțioasă. Pe baza 
investigației epidemiologice actuale, perioada de incubație este de 1 până la 
14 zile, în mare parte de 3 până la 7 zile. Principalele manifestări includ febră, 

oboseală și tuse seacă. Congestia nazală, rinoreea, durerea în gât, mialgia și 
diareea se găsesc în câteva cazuri. 

 

3 I  PRINCIPIUL TESTULUI 
Testul BIOSYNEX® COVID-19 Ag+ BSS este o imunoanaliză calitativă pe 
bază de membrană care utilizează anticorpi monoclonali foarte sensibili 

pentru a detecta proteina nucleocapsidică a SARS-CoV-2 în tampon 
nazofaringian (NF). Banda de testare conține particule conjugate cu 
anticorpi monoclonali împotriva proteinei nucleocapsidice a SARS-CoV-2. 
Anticorpii secundari pentru proteina nucleocapsidică a SARS-CoV-2 sunt 

acoperiți pe membrană. Când proba este adăugată în godeul pentru probă, 
suporturile conjugate uscate în tamponul de reactiv sunt dizolvate și 
migrează împreună cu proba. Dacă antigenul SARS-CoV-2 este prezent 
în probă, un complex format între conjugatul anti-SARS-CoV-2 și virus va 

fi capturat de anticorpii monoclonali specifici anti-SARS-CoV-2 acoperiți pe 
regiunea liniei de testare (T). Absența liniei T sugerează un rezultat 
negativ. Un control procedural intern este inclus în analiză, sub forma unei 
linii colorate care apare în zona de Control (C), indicând faptul că s-a 

adăugat volumul corespunzător de probă și că s-a produs absorbția 
membranei. 

 

4 I  CONȚINUTUL TRUSEI  
Materiale furnizate 

• Nu înghețați niciunul dintre componentele trusei de testare. 

• Nu utilizați dispozitivul de testare și reactivii după data de expirare. 

• Dispozitivele de testare care au fost în afara pungii sigilate de mai mult de 1 
oră trebuie aruncate. 

 

7 I  RECOLTAREA ŞI PĂSTRAREA PROBELOR 
Utilizați tamponul nazofaringian furnizat în trusă: 
1.Introduceți cu atenție tamponul pe orizontală în nara pacientului, ajungând 

la suprafața nazofaringelui posterior care prezintă cea mai mare secreție 
sub inspecție vizuală. 

2.Tamponaţi peste suprafața nazofaringelui posterior. Rotiți tamponul de 
câteva ori. 

3.Retrageți tamponul din cavitatea nazală. 
4.Specimenele trebuie testate cât mai curând posibil după recoltare. 

 
 

8 I  PROCEDURA DE PREGĂTIRE A PROBEI 
1.Introduceți tubul de extracție în stația de lucru. Asigurați-vă că tubul stă 

ferm și ajunge la partea de jos a stației de lucru. 
2.Țineți flaconul tampon de extracție cu capul în jos pe verticală, apoi 

strângeți flaconul și lăsați soluția să cadă liber în tubul de extracție fără a 
atinge marginea tubului. Adăugați 8 picături (aproximativ 300 µL) din 
tamponul de extracție în tubul de extracție. 

3.Introduceți tamponul în tubul de extracție. 
4. Rotiți tamponul timp de aproximativ 10 secunde în timp ce apăsați capul 

de interiorul tubului pentru a elibera antigenul în tampon. 
5.Scoateți tamponul în timp ce strângeți capul tamponului de interiorul 

tubului de extracție pentru a expulza cât mai mult lichid posibil din tampon. 
Soluția extrasă va fi utilizată ca probă de testare. 

6.Aruncați tamponul în conformitate cu protocolul de eliminare a deșeurilor 

cu risc biologic. 

Casete de testare 
Soluţie-tampon de extracție 
Tampoane sterile (CE 0197)  

Prospect 

Materiale necesare, dar care nu sunt furnizate 

Cronometru 

Tuburi de extracție 
Duze 
Stație de lucru 

 

 
5 I  PRECAUŢII 

• Doar pentru diagnostic profesional in vitro. A nu se utiliza după data de 
expirare. 

• Nu mâncați, nu beți și nu fumați în zona în care sunt manipulate specimenele 
sau trusele. 

• Manipulați toate specimenele ca și cum ar conține agenți infecțioși. Respectați 

măsurile de precauție stabilite împotriva pericolelor microbiologice pe 
parcursul procedurii și urmați procedurile standard pentru eliminarea corectă 
a specimenelor. 

• Purtați îmbrăcăminte de protecție, cum ar fi halate de laborator, mănuși de 
unică folosință și protecție a ochilor atunci când specimenele sunt analizate. 

• Testele utilizate, specimenele și materialul potențial contaminat trebuie 
aruncate în conformitate cu reglementările locale. 

• Umiditatea și temperatura pot afecta negativ rezultatele. 

• Tamponul de extracție conține o soluție cu un conservant (0,09% azidă de 
sodiu). Dacă soluția vine în contact cu pielea sau ochii, spălați cu volume 
mari de apă. 

• Soluțiile care conțin azidă de sodiu pot reacționa exploziv cu instalațiile 

sanitare de plumb sau cupru. Folosiți cantități mari de apă pentru a spăla 
soluțiile aruncate în chiuvetă. 

• Nu interschimbați și nu amestecați componente din loturi de truse diferite. 

• Când colectați o probă de tampon nazofaringian, utilizați tamponul 

nazofaringian furnizat în trusă. 

• Pentru a obține rezultate exacte, nu utilizați probe vizibil sângeroase sau prea 

vâscoase. 

• Dispozitivul de testare trebuie să rămână în punga sigilată până la utilizare. 

• Tampoanele, tuburile și dispozitivul de testare sunt de unică folosință. 
 

6 I  PĂSTRARE ȘI STABILITATE 

• Trusa poate fi păstrată la temperatura camerei sau refrigerată (2-30°C). 

 

 
 
9 I  TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA SPECIMENELOR 

Nu reintroduceţi tamponul nazofaringian în ambalajul original din 

hârtie. 

Pentru cele mai bune performanțe, tampoanele nazofaringiene directe 
trebuie testate cât mai curând posibil după colectare. Dacă nu este 
posibilă testarea imediată: 
- tamponul nazofaringian poate fi păstrat la temperatura camerei într-un 

recipient etanș pentru cel mult 24 de ore. 
- proba extrasă din tubul de extracție poate fi păstrată la temperatura camerei 

timp de 24 de ore sau la 2-8°C timp de 2 zile. 
 

10 I  PROCEDURA DE TESTARE 
Lăsați caseta de testare, specimenul, tamponul și/sau testele de 

control să ajungă la temperatura camerei (15-30°C) înainte de testare. 

1.Scoateți caseta de testare din punga sigilată și utilizați-o în decurs de o 
oră. Așezați caseta de testare pe o suprafață curată și plană. 

2. Fixaţi duza deasupra tubului de extracție a probei. 
3. Țineți tubul de extracție a probei cu capul în jos și adăugați 3 picături 

(aprox. 80 µL) din proba de testare în godeul pentru probă (S) al casetei 
de testare. 

4. Porniți cronometrul și așteptați să apară benzile colorate. Rezultatul 
trebuie citit la 10 minute. Nu interpretați rezultatul după 15 minute. 

8 picături de 
tampon de 
extracţie 
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 Attention, see instruction 
for use     

 Doar pentru 
diagnosticare in vitro 

 A se păstra între 2-30°C 

 
A nu se refolosi 

 Producător  Numărul lotului  Data expirării 

 Soluţie-tampon     

 

 
 

 

 
 

11 I INTERPRETAREA REZULTATELOR 
 

POZITIV: * 

Apar două linii. O linie colorată apare în regiunea liniei de 

control (C) și o altă linie colorată apare în regiunea liniei 
de testare (T). Un rezultat pozitiv indică faptul că antigenul 
SARS-CoV-2 a fost detectat în specimen. 

 
*NOTĂ: Intensitatea culorii în regiunea liniei de testare (T) poate varia în funcție de 

concentrația analiților prezenți în specimen. Prin urmare, orice nuanță de culoare 

din regiunea liniei de testare (T) trebuie considerată pozitivă. Rețineți că acesta 

este doar un test calitativ și nu poate determina concentrația analiților din specimen 

 
NEGATIV: 

O linie colorată apare în regiunea liniei de control (C). Un 

rezultat negativ indică faptul că antigenul SARS-CoV-2 nu 
este prezent în specimen sau este prezent sub nivelul 
detectabil al testului. 

 
INVALID: 

Dacă linia de control (C) nu este vizibilă în fereastra de 
rezultate după efectuarea testului, rezultatul este 

considerat invalid. Volumul insuficient al specimenului, 
procedura de operare incorectă sau testele expirate sunt 
cele mai probabile motive pentru deficienţa calitativă a 
benzii de control. Revedeți procedura și repetați testul cu 

o casetă nouă. 

 
12 I  CONTROLUL CALITĂŢII 

Controale interne 

Un test procedural este inclus în test. O linie roșie care apare în regiunea 
liniei de control (C) este controlul procedural intern. Confirmă un volum 
suficient de specimen și o tehnică procedurală corectă. 

Controale externe 

Standardele de control nu sunt furnizate odată cu acest test. Cu toate 
acestea, se recomandă ca controalele pozitive și negative să fie testate ca 
bune practici de laborator pentru a confirma procedura de testare și pentru 

a verifica efectuarea corectă a testului. 
 

13 I LIMITĂRI 
1.Etiologia infecției respiratorii cauzate de microorganisme altele decât 

SARS-CoV-2 nu va fi stabilită cu acest test. BIOSYNEX® COVID-19 Ag+ 
BSS indică doar prezența SARS-CoV-2 în specimen atât din tulpinile de 
coronavirus viabile, cât și din cele neviabile. 

2.BIOSYNEX® COVID-19 Ag+ BSS este destinat numai diagnosticului 
profesional in vitro. Testul trebuie utilizat pentru detectarea antigenului 
SARS-CoV-2 şi conţine tampon nazofaringian. Nici valoarea cantitativă 
și nici rata de creștere a concentrației virusului SARS-CoV-2 nu pot fi 

determinate cu acest test calitativ. 
3.Precizia testului depinde de calitatea specimenului-tampon. Rezultatele 

negative false pot rezulta din recoltarea necorespunzătoare a probei sau 
din stocare. 

4.Nerespectarea procedurii de testare poate afecta negativ performanța 
testului și/sau poate invalida rezultatul testului. 

5.Dacă rezultatul testului este negativ și simptomele clinice persistă, se 
recomandă testarea suplimentară folosind alte metode clinice. Un 
rezultat negativ nu exclude în niciun moment prezența antigenelor 
SARS-CoV-2 în specimen, deoarece acestea pot fi prezente sub nivelul 

minim de detectare al testului sau posibil ca proba să fi fost recoltată 
sau transportată necorespunzător. 

6.Un rezultat negativ nu exclude infecția cu SARS-CoV-2, în special la cei 
care au fost în contact cu virusul. Testarea de urmărire cu diagnostic 
molecular trebuie luată în considerare pentru a exclude infecția la acești 
indivizi. 

7.Ca și în cazul tuturor testelor de diagnosticare, un diagnostic confirmat 

trebuie pus numai de către un medic, după ce toate rezultatele clinice 
și de laborator vor fi fost evaluate.

 

 
8.Rezultatele pozitive ale testelor nu exclud co-infecțiile cu alți agenți 

patogeni. 
9.Rezultatele pozitive ale testelor nu diferențiază între SARS-CoV și 

SARS-CoV-2. 
10. Excesul de sânge sau mucus de pe specimenul-tampon poate 

interfera cu performanțele testului și poate produce un rezultat fals 
pozitiv. 

 

14 I CARACTERISTICI DE PERFORMANŢĂ 

Sensibilitate, specificitate și acuratețe 

Testul BIOSYNEX® COVID-19 Ag+ BSS a fost evaluat cu specimene 
obținute de la pacienți. RT-PCR este folosit ca metodă de referință pentru 
testul BIOSYNEX®  COVID-19 Ag+ BSS. Specimenele au fost considerate 

pozitive dacă PCR a indicat un rezultat pozitiv. 
 

 PCR  
Rezultate totale 

 

57 

Pozitiv Negativ 

BIOSYNEX 

COVID-19 
Ag+ BSS 

Pozitiv 57 0 

Negativ 2 499 501 

Rezultate totale 59 499 558 

Sensibilitate: 96,6% (95%CI*: 88,3-99,6%)           * Intervale de încredere 
Specificitate: 100% (95%CI*: 99,3%-100%)  

Acurateţe: 99,6% (95%CI*: 98,7-100%) 

Reactivitate încrucișată 

BIOSYNEX® COVID-19 Ag+ BSS a fost testat pentru virusul gripal A, 

virusul gripal B, Adenovirus, virusul Coxsackie, virusul parainfluenza tip 1, 
virusul parainfluenza tip 2, virusul parainfluenza tip 3, virusul parainfluenza 
tip 4a, enterovirusul, virusul oreionului, virusul respirator sincițial, 

Rhinovirus, Bordetella pertussis, Haemophilus parainfluenzae, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Neisseria meningitides, 
Streptococcus sp. grupa A, Streptococcus sp. grupa B, Streptococcus sp. 
grupa C, Candida albicans, metapneumovirusul uman (hMPV), Legionella 

pneumophila, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae, 
Pneumocystis jirovecii (PJP) - S cerevisiae recombinantă, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus epidermis, Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus salivarius, Coronavirusul uman 

229E, Coronavirusul uman OC43, Coronavirusul uman NL63, specimene 
pozitive de coronavirus MERS. Rezultatele nu au arătat nici o reactivitate 
încrucișată. 

Limita de detectare 
Limita de detectare (LdD) a BIOSYNEX® COVID-19 Ag+ BSS a fost 

stabilită utilizând diluții limitative ale unei probe virale inactivate. 

Materialul (ZeptoMetrix, 0810587CFHI) a fost furnizat la o concentrație 

de 1,15 x 107 TCID50/mL. LdD estimată este de 750 TCID50/mL. 

Substanțe care interferează 

Nu s-a demonstrat nicio interferență pozitivă sau negativă cu următoarele 
substanțe: clorhidrat de ambroxol, antibiotic nazal (unguent Mupirocin), 

spray nazal de furoat de mometazonă, spray clorhidrat de oximetazolină, 
sirop de tuse Nin Jiom Pei Pa Kao, dipropionat de beclometazonă aerosol 
nazal, soluție orală de bromhidrat de dextrometorfan, spray nazal de 
triamcinolon acetonidă, soluție orală de clorhidrat de mucosolvanambroxol, 

spray nazal de clorhidrat de azelastină, soluție de curățare nazală, NaCl, 
spray nazal cu propionat, Hyland's 4 Kids calmant natural sigur pentru tuse 
lichidă de răceală, spray nazal cu apă de mare fiziologică, îndepărtarea 
plăgii Durham, Picături de ochi cu tobramicină, apă de gură Listerine, sânge 

integral (4%), apă de gură Scope, Mucin. 
 
SIMBOLURI 
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