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Trusă de testare rapidă pentru detectarea 

antigenului 2019-nCoV 

(Imunocromatografie prin captură de aur coloidal) 
 
[Specificații de ambalare]   
1 test/trusă, 5 teste/trusă, 10 teste/trusă, 25 teste/trusă, 50 

teste/trusă 
 

Nr. Număr de catalog Specificaţii 

1 CG2701 1 test 

2 CG2705 5 teste 

3 CG2710 10 teste 

4 CG2725 25 teste 

5 CG2750 50 teste 
 
[Denumirea produsului]   
Denumire generică: Trusă de testare rapidă pentru detectarea antigenului 

2019-nCoV (Imunocromatografie prin captură de aur coloidal)  
[Domeniu de utilizare]   
Acest produs este utilizat pentru a detecta calitativ antigenul  noului 

coronavirus (2019-nCoV) în specimenele clinice (tampoane nazale și 
tampoane nazofaringiene).  
[Introducere]   
Coronavirusul, ca familie largă de viruși, este un virus ARN monocatenar cu 

sens pozitiv cu un înveliş. Se știe că virusul provoacă boli majore precum 
gripa, sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) și sindromul 

respirator acut sever (SARS). Proteina de bază a 2019-nCoV este proteina N 

(nucleocapsidă), care este o componentă proteică din interiorul virusului. 
Este relativ conservatoare în rândul β-coronavirusurilor și este utilizată în 

mod obișnuit ca instrument de diagnostic pentru coronavirus. Ca receptor 

cheie pentru ca 2019-nCoV să pătrundă în celule, ACE2 este semnificativ 
pentru studiul mecanismelor de infecție virală.  
[Principiu]   
Trusa de testare actuală se bazează pe reacția specifică anticorp-antigen și pe 

tehnica de imunoanaliză. Cartonul de testare conține un anticorp monoclonal 
proteic N al noului coronavirus marcat cu aur pre-învelit pe tamponul de 

legătură și anticorpi monoclonali proteici N ai noului coronavirus 

împerecheaţi fixaţi în linia de test (T) și anticorpi corespunzători în linia de 
control al calității (C).  
În timpul testului, proteina N din specimen se leagă de anticorpul proteic N 

al noului coronavirus marcat cu aur pre-învelit pe tamponul de legătură, iar 

conjugatul se deplasează în sus sub efectul capilar și apoi este prins de 

conjugatul anticorpului monoclonal proteic N fixat în linia de test (T). Cu cât 

conținutul de proteine N din specimen este mai mare, cu atât mai mulți 

conjugați sunt prinși și cu atât este mai închisă culoarea liniei de test (T). 

Dacă nu există noul coronavirus în specimen sau conținutul virusului este 

sub limita de detecție, nu apare nicio culoare în linia de test (T). O bandă 

roșu-violet va apărea în linia de control (C), indiferent dacă există un virus în 

specimen. Banda roșu-violet care apare în linia de control (C) este criteriul 

pentru a determina dacă există suficient specimen și dacă procesul de 

cromatografie este normal. 

[Componente principale]   
Produsul include cartoane de testare, manual de instrucțiuni, tampoane sterile 

și soluţie-tampon de diluţie. Fiecare trusă de reactivi conține 1 carton de 

testare a antigenului noului coronavirus (2019-nCoV) și 1 pungă de desicant. 
 
Informații despre tampoanele sterile de unică folosință  
În funcție de cerințele clientului, se poate furniza tampon  nazal sau tampon 

nazofaringian. 
 

 Specificaţii Aplicaţie 

Informații despre 

tampoanele sterile de unică 
folosință 

4,7mm Tampon nazal 

3,0mm Tampon nazofaringian 

 

  0123 Directiva privind dispozitivele medicale 93/42/CEE 

Producător: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.  
Zona Industrială Beicheng, 318020 Huangyan, China 
 

Specificaţii 
Carton de 
testare 

Manual de 

instrucțiuni 

Soluţie-tampon 
de diluţie 

Tampoane 
sterile 

    

1 test/trusă 1 test 1 1ml×1 1 bucată 

5 teste/trusă 5 teste 1 1ml×1 5 bucăţi 

10 teste/trusă 10 teste 1 2ml×1 10 bucăţi 

25 teste/trusă 25 teste 1 3ml×2 25 bucăţi 

50 teste/trusă 50 teste 1 5ml×2 50 bucăţi 

 
Cartonul de testare constă din tuşieră marcată cu aur (pulverizată cu anticorp 

monoclonal proteic N de 2019-nCoV marcat cu aur coloidal), tuşieră de 

specimen, membrană de nitroceluloză (linie T acoperită cu anticorp 

monoclonal proteic N de 2019-nCoV; linie C acoperită cu anticorp de capră 

anti-șoarece), hârtie absorbantă și carton dur hidrofobic.  
[Condiții de păstrare și perioada de valabilitate]   
A se păstra într-un loc uscat și întunecat cu temperatura camerei de 4-30°C, 

valabilitate 12 luni.  
Perioada de valabilitate a cartonului de testare (1 test) este de 1 oră după 
deschiderea ambalajului său interior.  
Consultați eticheta de pe ambalaj pentru data fabricației și expirării. 
 
[Cerințe privind specimenul]   
Această trusă de testare este adecvată pentru testarea specimenelor de 

tampon nazal uman sau a specimenului de tampon nazofaringian:  
Recoltarea specimenului: În timpul procesului de recoltare, personalul 

relevant ar trebui să fie bine protejat pentru a evita contactul direct cu 

specimenul. În caz de contact accidental, trebuie efectuată dezinfectarea în 
timp util și trebuie luate măsurile necesare.  
Recoltarea specimenelor de tampon nazal: În timpul recoltării, capul 
tamponului nazal trebuie introdus în întregime în cavitatea nazală și rotit ușor 
de 5 ori. Când este extras, specimenul trebuie introdus în același mod în 

cealaltă cavitate nazală pentru a asigura recoltarea de suficiente specimene.  
Recoltarea specimenelor de tampon nazofaringian: În timpul recoltării, înclinați 

ușor pe spate capul pacientului în unghi de aproximativ 45-70 de grade. Capul 

tamponului nazofaringian trebuie introdus în nară, trebuie să atingă o adâncime 

egală cu distanța de la nări până la deschiderea exterioară a urechii, rotit ușor de 

5 ori, lăsând tamponul în poziție timp de 3 secunde pentru a absorbi secrețiile. 

După recoltare, scoateţi uşor tamponul în timp ce îl rotiți.  
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Păstrarea specimenului: După recoltarea specimenului, finalizați testul în 
termen de 1 oră.  
Specimenul trebuie testat după revenirea la temperatura camerei. 
 
[Metoda de testare]   
Citiți integral manualul de instrucțiuni înainte de a efectua orice test și 
utilizați reactivii și specimenele după revenirea la temperatura camerei.  
1. Consultați procedura standard de recoltare a tamponului nazal sau a 
tamponului nazofaringian pentru recoltarea specimenului. 

2. Îndepărtați stratul de acoperire din bandă dublu-adezivă pentru a preveni 

stropirea cu lichid înainte de a adăuga lichid în trusa de testare. 
3. Introduceți capul de tampon în sonda A prin partea inferioară a sondei B, 
adăugați 6 picături din soluţia-tampon de diluţie și rotiți-l de două ori în 
sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic în soluţia-
tampon de diluţie.  
4. În procesul de testare, cartonul de testare trebuie așezat pe o suprafaţă 

orizontală și nu trebuie mutat. 

5. Întoarceți zona stângă cu capul în jos, astfel încât ambele părți să se 

potrivească complet, începeți cronometrarea și așteptați apariția benzii roșu-

violet. Rezultatele testului trebuie citite în decurs de 15-20 de minute. 

 
Îndepărtați stratul de acoperire din bandă 

dublu-adezivă pentru a preveni stropirea 

cu lichid 

Introduceți capul de tampon în sonda A 

prin partea inferioară a sondei B, adăugați 

6 picături din soluţia-tampon de diluţie și 

rotiți-l de două ori în sensul acelor de 

ceasornic și în sens invers acelor de 

ceasornic în soluţia-tampon de diluţie. 

 
Întoarceți zona stângă cu capul în jos, 

astfel încât ambele părți să se potrivească 

complet şi începeți cronometrarea. 

Așteptați apariția benzii roșu-violet. 

Rezultatele testului trebuie citite în decurs 

de 15-20 de minute. 

 
[Explicația rezultatelor testelor]   

⚫ Pozitiv (+): O bandă roșu-violet 
apare în linia de control (C) și 

linia de test (T). 

⚫ Negativ (-): Doar linia de control 

(C) prezintă o bandă roșu-violet. 
Nicio bandă roșu-violet nu apare 

în linia de test (T).  



 
 
 
 
 
 
 
 
⚫ Invalid: Dacă „nu apare nicio bandă roșu-violet în linia de control (C)” și 

„apare o bandă albastră în linia de control (C)”, situaţia indică faptul că 

procesul de operare este incorect sau hârtia de testare a fost deteriorată. În 

acest caz, citiți din nou cu atenție manualul de instrucțiuni și retestați cu o 

nouă hârtie de testare. Dacă problema persistă, încetaţi imediat să mai 

utilizați acest lot de produse și contactați furnizorul local.  
 
 
 
 
 
 
 

 
[Limitări ale metodei de testare]   
1. Rezultatele testelor cu acest produs ar trebui să fie corelate cu alte 
informații clinice și evaluate în mod global de către medici și nu ar trebui 

utilizate ca unic criteriu.  
2. Acest produs este utilizat numai pentru a determina antigenul noului 

coronavirusului (2019-nCoV) din specimen. 
 
[Indicele de performanță al produsului]   
1. Descriere 
 
1.1 Aspect   
Cartonul de testare trebuie să fie curat și integru, fără bavuri, urme de 
deteriorare și contaminare; materialul trebuie atașat ferm; eticheta trebuie să 
fie lizibilă și nedeteriorată. Soluţia-tampon de diluţie ar trebui să fie limpede 

și transparentă, fără impurități și flocoane.  
1.2 Viteza de migrare a lichidului 

Viteza de migrare a lichidului nu trebuie să fie mai mică de 10 mm/min. 

1.3 Lățimea benzii de peliculă 

Lățimea benzii de peliculă a cartonului de testare este ≥ 2,5 mm. 

1.4 Volumul soluţiei-tampon de diluţie  
Volumul soluţiei-tampon de diluţie nu este mai mic decât valoarea etichetată. 
 
2. Limită de detecţie 
 
2.1 Determinarea limitei de detecţie  
Prin diluţia de gradient a proteinei N recombinante de 2019-nCoV, rezultatul 
a arătat că rata pozitivă a fost cuprinsă între 90% și 95% în condițiile de 
diluţie 1/(2 × 106), astfel încât raportul de diluţie al limitei de detecție cele 
mai mici a fost în cele din urmă determinat a fi 1/(2 × 106), iar concentrația 
corespunzătoare de proteină N recombinantă 2019-nCoV a fost de 
aproximativ 1ng/ml prin calcul. Concentrația virusului pentru limita de 
detecţie este de 200TCID50/ml. 
2.2 Verificarea limitei de detecţie  
Detectați substanța de referință în determinarea sensibilității, rata pozitivă nu 

trebuie să fie mai mică de 90%. 

3. Rata de concordanță a substanței de referință negative  
Testați substanța de referință negativă a întreprinderii, rata negativă trebuie 

să fie de 100%.  
4. Rata de concordanţă a substanței de referință pozitive  
Testați substanța de referință pozitivă a întreprinderii, rata pozitivă trebuie să 

fie de 100%.  
5. Repetabilitatea  
Testați substanțele de referință repetabile ale întreprinderii, rezultatele 

trebuie să fie toate pozitive și uniforme în culoare.  
6. Analiza specificității  
6.1 Reacție încrucișată: Acest produs nu reacționează încrucișat cu 

următoarele: coronavirus uman endemic OC43, virus gripal A, virus gripal 

B, virus sincițial respirator, adenovirus, virus Epstein-Barr, virus rujeolic, 
citomegalovirus, rotavirus, norovirus, virus de oreion, virus de varicela-

zoster, mycoplasma pneumoniae, metapneumovirus, staphylococcus aureus, 

staphylococcus epidermidis, pseudomonas aeruginosa, streptococcus 

pneumoniae și concentrație mare de proteină N.  
6.2 Substanțe care interferează: Atunci când concentrația de mucină 

≤5mg/ml și sângele integral uman ≤2%, nu vor exista interferențe cu 

rezultatele testelor realizate cu acest produs; următoarele medicamente nu au 

niciun efect asupra rezultatelor testelor realizate cu acestui produs sub 

concentrația de verificare, incluzând chinină, zanamivir, ribavirină, 

oseltamivir, peramivir, lopinavir, ritonavir, arbidol, acetaminofen, acid 

acetilsalicilic, ibuprofen, levofloxacină, azitromicină, ceftriaxone, 

tobramicină, clorhidrat de histamină, fenilefrină, oximetazolină, clorură de 

sodiu (care conține conservanți), beclometazonă, dexametazonă, flunizolidă, 

triamcinolon acetonid, budesonidă, mometazonă, fluticazonă, strepsils 

(flurbiprofen 8,75 mg) și Lozenges (mentă).  
7. Performanța clinică 
 
Au fost recoltate un total de 415 de specimene clinice bazate pe testul 

acidului nucleic (PCR), incluzând 150 de specimene pozitive și 265 de 

specimene negative. După compararea acestui produs cu testul acidului 

nucleic (PCR) prin probele clinice recoltate, rezultatele sunt rezumate după 

cum urmează: 
 

Trusă de testare 

rapidă pentru 

detectarea 

antigenului 2019-

nCoV 

Testul acidului nucleic (PCR) 

Pozitiv Negativ 

Pozitiv 138 1 

Negativ 12 264 

Analiza sensibilităţii 
92.00% 

(95%CI: 86,54%~95.37%) 
/ 

Analiza specificității / 
99,62% 

(95%CI: 97,89%~99,93%) 
 
Performanța față de metoda comparatorului - în funcție de numărul de praguri 
de ciclu. 

Trusă de testare 

rapidă pentru 

detectarea 

antigenului 2019-

nCoV 

Testul acidului nucleic (PCR) 

Pozitiv (Ct≤32) Pozitiv (Ct≤25) 

Pozitiv 134 109 
Negativ 8 3 

Sensibilitate 
94.37% 

(95%CI: 89,28%~97,12%) 
97.32% 

(95%CI: 92,42%~99,09%)      
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[Precauții] 

1. Acest carton de testare este destinat numai pentru profesioniști ca ajutor de 
diagnostic in vitro. Nu utilizați produse expirate. 

2. Nu refrigerați sau utilizați după data expirării (a se vedea punga de 

ambalare pentru data expirării). 
3. Trebuie evitate valorile prea mari ale temperaturii și umidităţii mediului 

experimental, temperatura de reacție trebuie să fie de 15-30°C și umiditatea 

să fie sub 70%. 
4. Punga de ambalare conține desicant, nu ingerați. 

5. La testare, purtați îmbrăcăminte de protecție, mănuși și ochelari de 

protecție. 
6. Nu utilizați cartonul de testare cu punga ambalajului cartonului 

deteriorată, cu marcaj neclar sau după data expirării. 
7. Eliminați specimenele, cartoanele de testare utilizare și alte deșeuri în 

conformitate cu legislaţia și reglementările locale relevante. 

8. Un carton de testare trebuie utilizat în decurs de 1 oră după ce a fost scos 
din punga din folie de aluminiu. 

9. Utilizatorii vor recolta probe conform manualului de instrucțiuni. 

10. Îndepărtați stratul de acoperire din bandă dublu-adezivă pentru a preveni 
stropirea cu lichid înainte de testare. 

11. Nu picuraţi soluţie-tampon de diluţie în sonda greșită. 

12. În procesul de testare, cartonul de testare trebuie așezat pe o suprafaţă 
orizontală și nu trebuie mutat.  
[Explicația simbolurilor]   
  A NU SE UTILIZA DACĂ 

PACHETUL ESTE 

DETERIORAT 

 CONSULTAȚI 

INSTRUCȚIUNILE DE 

UTILIZARE 

   

   
   

  A NU SE REUTILIZA  DATA EXPIRĂRII 

   

  LIMITA DE 

TEMPERATURĂ 

 DATE DESPRE 

PRODUCĂTOR 
   
   

   

  DIAGNOSTIC IN VITRO 

DISPOZITIV MEDICAL 

 
NUMĂRUL LOTULUI    

   

   

  A SE FERI DE LUMINA 

SOARELUI 

 A SE PĂSTRA LA 

LOC USCAT 
   
   

   

  PRODUCĂTOR  MARCAJ CE 

   

  REPREZENTANT 

AUTORIZAT ÎN 

COMUNITATEA 

EUROPEANĂ 

   

     

     

     

[Informaţii de bază]      
Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd.  
Address: Building 7-1 No.37 Chaoqian Road, Changping District, Beijing, 102200, P.R. 

China  
Tel: +86-10-80123964  
Email: lepuservice@lepumedical.com  
Web: en.lepumedical.com 

 
Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A.  

                      Abe Lenstra Boulevard 36, 8448 JB, Heerenveen, The Netherlands 
[Data aprobării și revizuirii manualului]   

Aprobat pe 27 noiembrie 2020;  
Numărul versiunii: CE-InCG29 REV.02 

Importator si distribuitor: QUICK PHARMA SRL 

Str. Matei Voievod nr 29, sector 2, Bucuresti;  

M:0788890002; office@quickpharma.ro; www.quickpharma.ro  
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