
Trusă de testare a salivei pentru detectarea antigenului 
COVID-19 (aur coloidal) 

(Casetă) 
Doar pentru diagnostic profesional in vitro 

 
Citiți toate informațiile din prospect înainte de a efectua testul. 

DOMENIU DE UTILIZARE 
Trusa de testare a salivei pentru detectarea antigenului COVID-19 este utilizată 
pentru detectarea calitativă a antigenului noului coronavirusului (COVID-19) în 
proba de salivă, spre a fi utilizată numai pentru diagnosticarea in vitro. 
Noul coronavirus aparține 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 infectate asimptomatice 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 uscată. Congestie nazală, 
rinoree, durere în gât, mialgie și diaree se regăsesc în câteva cazuri. 
Antigenul este în general detectabil în specimenele prelevate din căile respiratorii 
superioare în timpul fazei acute a infecției. Diagnosticarea rapidă a infecției cu 
SARS-CoV-2 va ajuta profesioniștii din domeniul sănătății să trateze pacienții și 
să controleze boala într-un mod mai eficient și mai eficace. 
 

PRINCIPIU 
Această trusă se bazează pe principiul reacției anticorp-antigen foarte specifice și 
a tehnologiei de analiză imunocromatografică prin marcare cu aur coloidal. 
Reactivul conține anticorp monoclonal COVID-19 prefixat în zona de testare (T) 
pe membrană și anticorp monoclonal COVID-19 acoperit pe eticheta tampon-
amestec de aur coloidal. Proba este picurată în sonda pentru probă și 
reacționează cu anticorpul monoclonal COVID-19 care este legat de particulele 
de aur coloidal pre-acoperite la momentul testării. Apoi, amestecul este 
cromatografiat în sus cu efecte capilare. Dacă este pozitiv, anticorpul marcat cu 
particule de aur coloidal se va lega mai întâi de virusul COVID-19 din probă în 
timpul cromatografiei. Apoi conjugații sunt legați de anticorpul monoclonal COVID-
19 fixat pe membrană și apare o linie roșie în zona de testare (T). Dacă este 
negativ, nu apare linia roșie în zona de testare (T). Indiferent dacă proba conține 
antigen COVID-19 sau nu, va apărea o linie roșie în zona de control al calității (C). 
Linia roșie care apare în zona de control al calității (C) este standardul pentru a 
evalua dacă există suficiente probe și dacă procesul cromatografic este normal și 
servește și ca standard de control intern pentru reactiv. 
 

COMPONENTE 
Componentele benzii de test din casetă: 
Tampon de probă: conține săruri tamponate și detergenți. 
Etichetă: conține anticorp monoclonal anti-COVID-19 de șoarece marcat cu aur. 
Membrană de nitroceluloză: 
Zona de control: conține anticorpi policlonali de capră anti-IgG de șoarece și soluţie-tampon. 
Zona de testare: conține anticorp monoclonal anti-Covid-19 de șoarece și soluţie-tampon. 
Tampon absorbant: fabricat din hârtie înalt absorbantă. 
 

MATERIALE FURNIZATE 
1. O pungă conține o casetă de test și un desicant. Desicantul este doar pentru 

păstrare și nu este utilizat în procedurile de testare. 
2. Soluţie-tampon de extracție a probei: 1/3/5/20/25 buc. 
3. Pahar din plastic: 1/3/5/20/25 buc. 
4. Pipetă: 1/3/5/20/25 buc. 
5. Tub de reacție: 1/3/5/20/25 buc. 
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MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE 
1. Ceas sau cronometru 
 

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII 
1. Acest produs este un reactiv de diagnosticare in vitro de unică folosinţă. A 

nu se refolosi. A nu se utiliza dacă este expirat. 
2. Componentele trusei nu pot fi utilizate în loturi. 
3. Rezultatul pozitiv obținut prin utilizarea acestei truse necesită confirmare 

suplimentară prin alte metode. 

4. Se va evita temperatura mediului experimental. Temperatura de reacție 
trebuie să fie de 10 ~ 30oC, iar umiditatea de reacție să fie mai mică de 60%. 
Caseta de test păstrată la temperatură scăzută trebuie echilibrată la 
temperatura camerei înainte de deschidere pentru a evita absorbția umezelii. 

5. Intensitatea culorii liniei de testare nu este neapărat legată de concentrarea 
antigenului din probă, iar rezultatul interpretat după 15 minute este invalid. 

6. Se recomandă utilizarea probelor proaspete, nu folosiți probe ce au fost 
supuse unor procese de congelare-dezghețare în mod repetat. 

7. Evitați contaminarea încrucișată a probelor de salivă folosind un pahar de 
plastic nou și o pipetă nouă pentru fiecare probă de salivă. 

8. Componentele trusei și deșeurile produse prin testare sunt tratate ca poluanți 
infecțioși. 

9. Numai în scopuri de referință clinică și nu poate fi utilizat ca bază unică pentru 
confirmarea sau excluderea cazurilor. 

 
CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI PERIOADA DE VALABILITATE DUPĂ PRIMA 

DESCHIDERE 
1. A se păstra la 2oC până la 30oC în punga sigilată până la data expirării (24 de 

luni). 
2. A se păstra departe de lumina soarelui, umezeală și căldură. 
3. A NU SE CONGELA. 
4. Când umiditatea este sub 60%, a se utiliza în decurs de 1 oră după deschidere. 

Când umiditatea este peste 60%, a se utiliza imediat după deschidere. Data 
producției şi data expirării vor fi marcate pe etichetă. 
 

RECOLTAREA, MANIPULAREA ȘI PĂSTRAREA PROBEI PRIMARE 
1. Puneți limba pe maxilarul superior și aplecați capul pentru a lăsa saliva să se 
secrete natural într-un pahar de plastic de unică folosință. 
2.Folosiți o pipetă pentru a transfera 0,5~  ml de salivă din paharul de plastic în 

tubul de reacție. 
 

transfer 

 
 
 
 
 
3. Specimenele de salivă pot fi păstrate la 2-8oC timp de până la 48 de ore înainte 

de testare. Pentru păstrarea pe termen lung, specimenele pot fi congelate și 
păstrate la sub -20oC. Specimenele congelate trebuie decongelate și 
amestecate înainte de testare. 

 

RECOLTAREA, MANIPULAREA ȘI PĂSTRAREA PROBEI PRIMARE 
1. Extracţia specimenului 
(1) Deșurubați capacul unei soluţii-tampon de extracție. Adăugați toată soluţia-

tampon de extracție într-un tub de reacție cu 0,5~1 ml de probă de salivă. 
(2) Agitați uniform și păstrați saliva nemișcată în tubul de reacție timp de 1 minut. 
(3) Agitați din nou tubul de reacție înainte de a efectua testul.  
 

 

 

 Agitaţi uniform Aşteptaţi         Agitaţi încă o dată 

 

 

 

 
2. Operațiuni de detectare: 
(1) Aduceți proba, trusa de testare și alte controale pentru a se echilibra la 

temperatura camerei înainte de testare.  
(2) Deschideți o pungă care conține o casetă de test. Așezați caseta de test pe 

o suprafață de lucru orizontală și uscată. 
(3) Țineți pipeta pe verticală și transferați 3 picături de specimen de salivă în 

sonda de probă a casetei de test. 
(4) Observaţi rezultatele apărute în decurs de 10-15 minute; rezultatele apărute 

după 15 minute nu au nicio semnificație clinică. 
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INTERPRETAREA REZULTATELOR 

Negativ: Apare doar o linie roșie în zona de control al calității (C) și nu apare nicio 
linie în zona de testare (T). 
Pozitiv: Apar două linii roșii. Una se află în zona de testare (T), iar cealaltă se află 
în zona de control al calității (C). 
Invalid: Nu apare nicio linie roșie în zona de control al calității (C). Acest lucru 
indică operarea incorectă sau faptul că caseta de test s-a deteriorat sau a fost 
degradată. Repetați testul cu o trusă nouă. Dacă problema persistă, încetaţi 
imediat să mai utilizaţi lotul cu acest număr și contactați furnizorul local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă: Probele invalide trebuie tratate ca poluanți infecțioși; probele trebuie 
recoltate din nou. 
 

PROCEDURA DE CONTROL 
Trusa de testare are propriul indicator de control al calității încorporat. După 
efectuarea testului și constatarea faptului că nicio linie nu este vizibilă în zona de 
control (C) a membranei de reacție, se poate trage concluzia că proba nu a fost 
adăugată corect sau că testul s-ar fi putut deteriora. 

 

LIMITĂRI 
1. Această trusă este destinată doar detectării antigenului COVID-19 din saliva 

umană. 
2. Acuratețea testului depinde de procedura de recoltare, manipulare, păstrare 

și operare a probei. Recoltarea necorespunzătoare a probelor, stocarea 
necorespunzătoare a probelor, probele vechi sau ciclurile repetate de 
îngheț-dezgheț al probelor vor afecta rezultatele testelor. 

3. Caseta de test asigură doar detectarea calitativă a SARS-COV-2 din probă. 
Dacă trebuie să detectați conținutul specific al unui indicator, utilizați 
instrumentele profesionale relevante. 

4. Rezultatul testului acestei truse este doar pentru referință clinică și nu 
trebuie utilizat ca bază unică pentru diagnostic clinic și tratament. 
Managementul clinic al pacienților trebuie luat în considerare în asociere cu 
simptomele/semnele acestora, istoricul medical, alte analize de laborator și 
răspunsurile la tratament. 

5. Datorită limitării metodei reactivilor de detectare a antigenului, sensibilitatea 
sa analitică este în general mai mică decât cea a reactivilor de acid nucleic. 
Prin urmare, experimentatorii ar trebui să acorde mai multă atenție 
rezultatelor negative și trebuie să emită o judecăţi de valoare cuprinzătoare 
în combinație cu alte rezultate ale unor teste. Se recomandă revizuirea 
rezultatelor negative suspecte utilizând metode de detectare a acidului 
nucleic sau de identificare a culturii de virus. 
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6. Analiza posibilității unor rezultate fals negative: 
(1) Recoltarea, transportul și prelucrarea nerezonabilă a probelor și 

concentrația prea mică de substanțe testate în probe poate duce la 
rezultate fals negative. 

(2) Variațiile genetice ale virusului pot provoca modificări ale factorilor 
determinanți antigenici, ceea ce poate duce la rezultate fals negative. 
Acest lucru este mai probabil să apară prin utilizarea reactivilor pe bază 
de anticorpi monoclonali. 

(3) Tipul optim de probă și momentul recoltării (titrul de vârf al virusului) 
după infecție nu au fost verificate, astfel încât recoltarea probelor în mod 
fracționat, în mai multe părți de la același pacient poate ajuta la evitarea 
unor rezultate fals negative. 

 

CARACTERISTICI DE PERFORMANŢĂ  
● Analiza de sensibilitate și specificitate 
Detectarea a 3 produse de referință pentru sensibilitatea la antigenul COVID-
19 (S1, S2, S3), iar rezultatul este pozitiv pentru S1; pozitiv sau negativ 
pentru S2; negativ pentru S3. 
Detectarea a 5 produse de referință corporative pozitive la antigenul COVID-
19, iar rezultatele au fost toate pozitive. 
Detectarea a 5 produse de referință corporative negative la antigenul COVID-
19, iar rezultatele au fost negative. 
Trusa de testare a salivei pentru detectarea antigenului COVID-19 (aur 
coloidal) nu a prezentat nicio reacție încrucișată cu probele pozitive 
următoare: coronavirus uman endemic (HKU1, OC43, NL63,229E), virus 
gripal A, virus gripal B, virus sincițial respirator, rinovirus, adenovirus, 
enterovirus, virusul EB, virusul rujeolei, citomegalovirusul uman, rotavirusul, 
norovirusul, virusul oreionului, virusul varicelei-zoster, virusul parainfluenza 
tip II, Mycoplasma pneumoniae și nu mai puțin de 100 de specimene de 
salivă  sănătoasă. 
● Repetabilitate și reproductibilitate 
Testele au arătat rezultate pozitive cu toate probele pozitive și au prezentat 
rezultate negative cu probe negative. Nu s-a observat diferență semnificativă 
la aceeași probă la testarea repetată a 10 teste în același lot. Nu s-au 
observat variații apreciabile intra și inter loturi între diferite teste pentru 
fiecare lot, loturi diferite, operatori diferiți din diferite locaţii de testare la 
momente diferite pentru aceeași probă. 
Rezultatele au demonstrat că repetabilitatea și reproductibilitatea trusei de 
testare a salivei pentru detectarea antigenului COVID-19 sunt 
satisfăcătoare. 
● Sensibilitatea și specificitatea de diagnosticare 
Au fost colectate 255 de probe de la subiecții selectați, au fost testate 105 
probe de salivă de la pacienții infectați cu COVID-19 și 150 de probe de 
salivă non-COVID-19. Toate probele au fost confirmate prin testul acidului 
nucleic (RT-PCR). Calculând specificitatea și sensibilitatea, rezultatele sunt 
după cum urmează: 

Reactivi de 
evaluare 

Testul acidului nucleic (RT-PCR ) 

Pozitiv Negativ Total 

Pozitiv 103 1 104 

Negativ 2 149 151 

Total 105 150 255 
 

Sensibilitate de diagnosticare: 103/(103+2)×100%=98,10% 
Specificitate de diagnosticare: 149/(1+149)×100%=99,33% 
Rata generală de coincidență: (103+149)/(103+1+2+149)×100%=98,82% 
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