
Ταχύ Τεστ  για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου 
COVID-19 στο σάλιο και το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα.
Μόνο για επαγγελματική in vitro διαγνωστική χρήση

Η κασέτα ταχείας δοκιμής/τεστ αντιγόνου COVID-19  (Σάλιο/ Ρινοφαρυγγικό Επίχρισμα) είναι 
μια ταχεία in vitro χρωματογραφική ανοσολογική ανάλυση για την ποιοτική ανίχνευση αντι-
γόνων COVID-19 στο σάλιο και το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα.Η ταυτοποίηση βασίζεται στα 
μονόκλωνά αντισώματα ειδικά για την πρωτεΐνη Νουκλεοκαψιδίου/(N) της SARS-CoV-2. Ο 
σκοπός της είναι να συμβάλει στην ταχεία διαφορική διάγνωση των μολύνσεων COVID-19.

Οι νέοι κορονοϊοί ανήκουν στο γένος β. Το COVID-19 είναι μια οξεία λοιμώδης αναπνευστική 
ασθένεια στην οποία οι άνθρωποι είναι γενικώς επιρρεπής. Επί του παρόντος, οι ασθενείς που 
έχουν μολυνθεί από τον νέο κορανοϊό είναι η κύρια πηγή μόλυνσης,ασυμπτωματικά μολυσμένα 
άτομα μπορούν επίσης να αποτελέσουν μια πηγή μόλυνσης. Με βάση την τρέχουσα επιδημιολογι-
κή έρευνα, η περίοδος επώασης είναι από 1 έως 14 ημέρες, κυρίως 3 έως 7 ημέρες. Οι κύριες εκ-
δηλώσεις της νόσου περιλαμβάνουν πυρετό, κόπωση και ξηρό βήχα. Η ρινική συμφόρηση, η ρι-
νική καταρροή, ο πονόλαιμος, η μυαλγία και η διάρροια παρουσιάζονται σε μερικές περιπτώσεις.

Η κασέτα ταχείας δοκιμής/τεστ αντιγόνου COVID-19 (Σάλιο/ Ρινοφαρυγγικό Επίχρισμα) είναι 
μια ποιοτική, ανοσοδοκιμασία πλευρικής ροής για την ανίχνευση της Ν πρωτεΐνης του SARS-
CoV-2 στο σάλιο και τα ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα. Εντός αυτού του τεστ, αντισώματα ειδικά 
για την Ν πρωτεΐνη του SARS-CoV-2 επικαλύπτονται χωριστά στις περιοχές της γραμμής δο-
κιμής της κασέτας του τεστ. Κατά τη διάρκεια του τεστ, το εκχυλισμένο δείγμα αντιδρά με τα 
αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης Ν του SARS-CoV-2 τα οποία επικαλύπτονται σε σωματίδια. 
Το μείγμα μεταναστεύει επάνω στη μεμβράνη για να αντιδράσει με το αντίσωμα έναντι της 
πρωτεΐνης Ν του SARS-CoV-2 στη μεμβράνη και δημιουργεί μία έγχρωμη γραμμή στην πε-
ριοχή δοκιμής. Η παρουσία αυτής της έγχρωμης γραμμής στην περιοχή δοκιμής δείχνει ένα 
θετικό αποτέλεσμα. Μια έγχρωμη γραμμή θα εμφανίζεται πάντα στην περιοχή ελέγχου εάν η 
δοκιμή έχει εκτελεστεί σωστά για να λειτουργεί ως διαδικαστικός έλεγχος.

Η κασέτα του τεστ περιέχει σωματίδια πρωτεΐνης αντι-SARS-CoV-2 νουκλεοκαψιδίου και 
πρωτεΐνη αντι-SARS-CoV-2 νουκλεοκαψιδίου επικαλυμμένα στη μεμβράνη.

 Κασέτες  του Τεστ Αντιδραστήρια εκχύλισης   Σωληνάρια δειγματοληψίας  Συλλέκτες σάλιου 
Αποστειρωμένα στειλεό (μπατονέτες) Σταγονόμετρα Ένθετο συσκευασίας  Σταθμός εργασίας

Χρονόμετρο

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες σε αυτό το ένθετο συσκευασίας πριν επιτελέσετε το τεστ. 
1. Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε πέρα από την ημερομηνία λήξης.
2. Το τεστ πρέπει να παραμένει στη σφραγισμένη θήκη μέχρι να είστε έτοιμοι να το χρησιμοποιήσετε. 
3. Όλα τα δείγματα πρέπει να θεωρούνται δυνητικά επικίνδυνα και να χειρίζονται με τον ίδιο τρόπο 
που χειρίζεται ένας  μολυσματικός παράγοντας.
4. Το χρησιμοποιημένο τεστ θα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
5. Αποφεύγετε τη χρήση αιματηρών δειγμάτων.
6. Φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε τα δείγματα, αποφύγετε να αγγίξετε τη μεμβράνη του αντιδραστη-
ρίου και το φρεάτιο του δείγματος (sample well).

tΤοποθετήστε το σωληνάριο συλλογής με το συλλέκτη σάλιου που περιέχει το σάλιο στο 
σταθμό εργασίας. Κρατήστε την φιάλη αντιδραστηρίου εκχύλισης ανάποδα κάθετα. Πιέστε τη 
φιάλη και αφήστε το διάλυμα να πέσει ελεύθερα στον σωληνάριο εκχύλισης χωρίς να αγγίξετε 
την άκρη του σωληνάριου. Προσθέστε όλο το ρυθμιστικό εκχύλισης (Περίπου 300μL) στο 
σωληνάριο συλλογής.
tΤοποθετήστε το καπάκι στο σωληνάριο συλλογής δειγμάτων. Ανακινήστε το σωληνάριο συλ-
λογής δειγμάτων περισσότερες από τρεις φορές έντονα για να αναμίξετε το σάλιο και το ρυθμι-
στικό εκχύλισης και στη συνέχεια πιέστε το αναμεμιγμένο διάλυμα δέκα φορές στην πλευρά του 
σωληνάριου συλλογής για να αφήσετε το σάλιο να αναμιχθεί καλά με το ρυθμιστικό διάλυμα.

tΤοποθετήστε το σωληνάριο συλλογής στο σταθμό εργασίας. Ανοίξτε το καπάκι του σωληνάρι-
ου συλλογής. Κρατήστε τη φιάλη αντιδραστηρίου εκχύλισης ανάποδα κάθετα. Πιέστε τη φιάλη 
και αφήστε το διάλυμα να πέσει ελεύθερα στον σωληνάριοεκχύλισης χωρίς να αγγίξετε την άκρη 
του σωληνάριου. Προσθέστε όλο το ρυθμιστικό εκχύλισης (Περίπου 300μL) στο σωληνάριο 
συλλογής.
t Τοποθετήστε το δείγμα επιχρίσματος στο σωληνάριο συλλογής. Περιστρέψτε το στειλεό για 
περίπου 10 δευτερόλεπτα ενώ πιέζετε την κεφαλή στο εσωτερικό του σωληνάριου για να απε-
λευθερώσετε το αντιγόνο που βρίσκεται στο στειλεό.
t Αφαιρέστε το στειλεό ενώ πιέζετε την κεφαλή του στειλεό στο εσωτερικό του σωληνάριου συλ-
λογής καθώς το αφαιρείτε για να αποβάλλετε όσο το δυνατόν περισσότερο υγρό από το στειλεό. 

Αποθηκεύστε όπως είναι συσκευασμένο σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο (2 -30 ℃). 
Το τεστ παραμένει σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη σφραγισμέ-
νη θήκη. Το τεστ πρέπει να παραμένει στη σφραγισμένη θήκη μέχρι να είστε έτοιμοι να το 
χρησιμοποιήσετε.ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΕΤΕ.Μη χρησιμοποιείτε πέρα από την ημερομηνία λήξης.

Η κασέτα ταχείας δοκιμής/ τεστ αντιγόνου COVID-19 (Σάλιο/ Ρινοφαρυγγικό Επίχρισμα) μπο-
ρεί να εκτελεστεί χρησιμοποιώντας δείγματα σάλιου και ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. Η 
ποιότητα των λαμβανόμενων δειγμάτων είναι εξαιρετικής σημασίας. Η ανίχνευση του αντιγό-
νου COVID-19 απαιτεί έντονη και διεξοδική τεχνική δειγματοληψίας που να παρέχει αντιγόνο 
COVID-19 και όχι μόνο σωματικά υγρά. 
• Για δειγματοληψία σάλιου: 
Χρησιμοποιήστε το σωληνάριο συλλογής για να συλλέξετε το σάλιο. Εγκαταστήστε το συλλέ-
κτη σάλιου, τοποθετήστε το σωληνάριο συλλογής με το συλλέκτη σάλιου κοντά στα χείλη και 
αφήστε το σάλιο να ρέει στο σωληνάριο συλλογής.

[ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ]
Για Δείγμα Σάλιου: 

Για Δείγμα ΡινοφαρυγγικούΕπιχρίσματος
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Ένθετο Συσκευασίας Κασέτας
Ταχείας Δοκιμής/Τεστ Αντιγόνου COVID-19

(Σάλιο/ Ρινοφαρυγγικό Επίχρισμα)

Ο όγκος του σάλιου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ δύο υποδιαιρέσεων της κλίμακας (περίπου 150-
300μl). Στη συνέχεια απορρίψτε το χρησιμοποιημένο συλλέκτη σάλιου. Εάν ο όγκος του σάλιου είναι 
υπερβολικός, χρησιμοποιήστε ένα σταγονόμετρο για να αφαιρέσετε την περίσσεια του σάλιου έως 
ότου το τελικό διάλυμα βρεθεί μεταξύ των δύο υποδιαιρέσεων της κλίμακας (περίπου 150-300μl).
Για βέλτιστη απόδοση, θα πρέπει να πραγματοποιείται το τεστ απευθείας στα δείγματα σάλιου το συ-
ντομότερο δυνατό μετά τη δειγματοληψία. Εάν δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί αμέσως το τεστ:
- το δείγμα σάλιου μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία δωματίου σε αεροστεγές δοχείο για 
όχι περισσότερο από 2 ώρες.
- Το εκχυλισμένο δείγμα σάλιου στο σωληνάριο εκχύλισης μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρα-
σία δωματίου για 2 ώρες ή στους 2-8 ° C για 2 ώρες. 
• Για δειγματοληψία ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος:
Εισάγετε το στειλεό διαμέσου του ρουθουνιού παράλληλα προς τον ουρανίσκο (όχι προς τα πάνω) 
μέχρι να εμφανιστεί αντίσταση ή η απόσταση να είναι ισοδύναμη με αυτήν από το αυτί έως το 
ρουθούνι του ασθενούς, υποδεικνύοντας επαφή με τον ρινοφάρυγγα. Το στειλεό πρέπει να φτάσει 
σε βάθος ίσο με την απόσταση από τα ρουθούνια έως το εξωτερικό άνοιγμα του αυτιού. Τρίψτε 
απαλά και τυλίξτε το στειλεό. Αφήστε το στειλεό στη θέση του για αρκετά δευτερόλεπτα για να 
απορροφήσετε εκκρίσεις. Αφαιρέστε αργά το στειλεό καθώς το περιστρέφετε. Τα δείγματα μπο-
ρούν να συλλεχθούν και από τις δύο πλευρές χρησιμοποιώντας το ίδιο στειλεό, αλλά δεν είναι 
απαραίτητο να συλλεχθούν δείγματα και από τις δύο πλευρές εάν το στειλεό έχει κορεστεί με υγρό 
από την πρώτη συλλογή. Εάν ένα αποκλίνον διάφραγμα ή μια απόφραξη προκαλούν δυσκολία στη 
δειγματοληψία από το ένα ρουθούνι, χρησιμοποιήστε το ίδιο στειλεό για να λάβετε το δείγμα από 
το άλλο ρουθούνι.

Μην επιστρέψετε το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα στην αρχική χάρτινη συσκευασία. 
Για βέλτιστη απόδοση, τα απευθείας ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα πρέπει να εξετάζονται το συντο-
μότερο δυνατό μετά τη δειγματοληψία. Εάν δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί αμέσως το τεστ:
- το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία δωματίου σε αεροστεγές 
δοχείο για όχι περισσότερο από 24 ώρες.
- Το εκχυλισμένο δείγμα στο σωληνάριο εκχύλισης μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία 
δωματίου για 24 ώρες ή στους 2-8 ° C για 2 ημέρες.

1. Αφαιρέστε τη κασέτα του τεστ από τη σφραγισμένη θήκη αλουμινίου και χρησιμοποιήστε την 
εντός μίας ώρας. Τα βέλτιστα αποτελέσματα θα επιτευχθούν εάν η ανάλυση πραγματοποιηθεί 
αμέσως μετά το άνοιγμα της θήκης αλουμινίου.
2. Εκχυλίστε το αντιγόνο COVID-19 σύμφωνα με το είδος του δείγματος.

Υλικά που παρέχονται

Αφήστε το τεστ, το δείγμα και το ρυθμιστή εκχύλισης να ρυθμιστούν σε θερμοκρασία 
δωματίου (15-30℃) πριν από την εκτέλεση του τεστ.

 Για δείγμα σάλιου:

 Για δείγμα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος:

 Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται

Απορρίψτε το στειλεό σύμφωνα με το πρωτόκολλο  σας για απομάκρυνση απορριμμάτων 
βιολογικού κινδύνου. 
tΤοποθετήστε το καπάκι στο σωληνάριο συλλογής δειγμάτων.
3. Τοποθετήστε τη κασέτα του τεστ σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια. Αναποδογυρίστε το σω-
ληνάριο συλλογής δειγμάτων και μεταφέρετε 3 πλήρεις σταγόνες του εκχυλισμένου δείγματος 
(περίπου 80μL) στο φρεάτιο δείγματος (S) της κασέτας του τεστ και, στη συνέχεια, ξεκινήστε το 
χρονόμετρο. Αποφύγετε την παγίδευση φυσαλίδων αέρα στο φρεάτιο του δείγματος (S).
4. Διαβάστε το αποτέλεσμα σε 10 λεπτά. Μην ερμηνεύετε το αποτέλεσμα μετά την πάροδο 20 λεπτών.

3 σταγόνες από το δείγμα  

Θετικό Αρνητικό Άκυρο

(Ανατρέξτε στην παραπάνω εικόνα)
ΘΕΤΙΚΟ: * Εμφανίζονται δύο γραμμές. Μία έγχρωμη γραμμή πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή 
της γραμμής ελέγχου (C) και μια άλλη εμφανής έγχρωμη γραμμή πρέπει να είναι στην περιοχή της 
γραμμής δοκιμής (Τ). Ένα θετικό αποτέλεσμα δείχνει ότι ανιχνεύθηκε COVID-19 στο δείγμα.
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένταση του χρώματος στην περιοχή της γραμμής δοκιμής (Τ) θα ποικίλει 
ανάλογα με τη συγκέντρωση του αντιγόνου COVID-19 που υπάρχει στο δείγμα. Επομένως, κάθε 
απόχρωση χρώματος στην περιοχή της γραμμής δοκιμής (T) πρέπει να θεωρείται θετική.



ΑΡΝΗΤΙΚΟ: Μία έγχρωμη γραμμή εμφανίζεται στην περιοχή της γραμμής ελέγχου (C). Δεν 
εμφανίζεται γραμμή στην περιοχή της γραμμής δοκιμής (T). Ένα αρνητικό αποτέλεσμα δείχνει ότι 
το αντιγόνο COVID-19 δεν υπάρχει στο δείγμα ή υπάρχει κάτω από το ανιχνεύσιμο όριο του τεστ.
ΑΚΥΡΟ: Η γραμμή ελέγχου δεν εμφανίζεται. Ο ανεπαρκής όγκος δείγματος, ή η εσφαλμένη 
διαδικασία επεξεργασίας είναι οι πιο πιθανές αιτίες αποτυχίας εμφάνισης της γραμμής ελέγ-
χου. Παρακαλείστε όπως αναθεωρήσετε τη διαδικασία και επαναλάβετε με ένα νέο τεστ. Εάν 
το πρόβλημα παραμένει, διακόψτε αμέσως τη χρήση του κιττου τεστ και επικοινωνήστε με τον 
τοπικό σας διανομέα.

Έχει μελετηθεί η διασταυρούμενη αντιδραστικότητα της κασέτας ταχείας δοκιμής/ τεστ αντιγόνου 
COVID-19 με θετικά δείγματα των Ιό της γρίπης Α, Ιό της γρίπης Β, Αδενοϊό, Ιό Coxsackie, τύπο 1 
του Ιού της Παραγρίπης , τύπο 2 του Ιού της Παραγρίπης, τύπο 3 του Ιού της Παραγρίπης, τύπο 
4 του Ιού της Παραγρίπης, Εντεροϊό, Ιό της Ιλαράς, αναπνευστικό συγκυτιακό Ιό (RSV),Ρινοϊό, 
Αιμόφιλο του κοκκύτη, Αιμόφυλο της Παραγρίπης, Σταφυλόκοκκος aureus, Στρεπτόκοκκος 
αλαλακτίες, Neisseria μηνιγγίτιδες, Στρεπτόκοκκος ομάδα Α, Στρεπτόκοκκος ομάδα Β, Στρε-
πτόκοκκος ομάδα Γ, Candida albicans, Ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός (hMPV), Λεγιονέλλαπνευ-
μονόφιλα, Μυκοβακτήριακή φυματίωση, Πνευμονία από μυκόπλασμα Pneumocystis jirovecii 
(PJP) -Scerevisiae ανασυνδυασμένο,Ψευδομονάς η αεριογόνος, Σταφυλόκοκκος επιδερμικός, 
Πνευμονία από Στρεπτόκοκκο, Στρεπτόκοκκος Πυογόνος, Στρεπτόκοκκος salivarius, 
Ανθρώπινος κορονοϊός  229E, Ανθρώπινος κορονοϊός NL63, MERS-κορονοϊός. 
Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν διασταυρούμενη αντιδραστικότητα.
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Ένας διαδικαστικός έλεγχος περιλαμβάνεται στο τεστ. Μια έγχρωμη γραμμή που εμφανί-
ζεται στην περιοχή της γραμμής ελέγχου (C) θεωρείται εσωτερικός διαδικαστικός έλεγχος. 
Επιβεβαιώνει την επαρκή απορροή της μεμβράνης.
Δεν παρέχονται πρότυπα ελέγχου με αυτό το κιτ. Ωστόσο, συνιστάται η δοκιμή θετικών 
και αρνητικών δειγμάτων ελέγχου ως ορθή εργαστηριακή πρακτική για επιβεβαίωση της 
διαδικασίας του τεστ  και για επαλήθευση της σωστής απόδοσης του τεστ.

1. Η κασέτα ταχείας δοκιμής/ τεστ αντιγόνου COVID-19 (Σάλιο/ Ρινοφαρυγγικό Επίχρισμα) προο-
ρίζεταιμόνο για επαγγελματική in vitro διαγνωστική χρήση. Το τεστ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
για την ανίχνευση του αντιγόνου COVID-19 στο σάλιο και το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα. Ούτε η 
ποσοτική τιμή ούτε ο ρυθμός αύξησης της συγκέντρωσης του ιού SARS-CoV-2 μπορούν να 
προσδιοριστούν με αυτό το ποιοτικό τεστ.
2. Η ακρίβεια της δοκιμής εξαρτάται από την ποιότητα του δείγματος σάλιου και Ρινοφαρυγγικού 
Επιχρίσματος. Τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν από λανθασμένη 
δειγματοληψία ή αποθήκευση δειγμάτων.
3. Η κασέτα ταχείας δοκιμής Τεστ αντιγόνου COVID-19 (Σάλιο/ Ρινοφαρυγγικό Επίχρισμα) 
υποδεικνύει μόνο την παρουσία SARS-CoV-2 στο δείγμα τόσο από βιώσιμα όσο και από μη 
βιώσιμα στελέχη κορονοϊού SARS-CoV-2.
4. Όπως με όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις, όλα τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται από 
κοινού με άλλες κλινικές πληροφορίες που διαθέτει ο γιατρός.
5. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτό το κιτ πρέπει να επαληθευθεί με PCR. 
Ένα αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί εάν η συγκέντρωση του ιού SARS-CoV-2 που 
υπάρχει στο σάλιο δεν είναι επαρκής ή είναι κάτω από το ανιχνεύσιμο όριο του τεστ. 
6. Η περίσσεια αίματος ή βλέννας στο δείγμα σάλιου ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του 
τεστ και μπορεί να αποφέρει ψευδώς θετικό αποτέλεσμα.
7. Ένα θετικό αποτέλεσμα για το COVID-19 δεν αποκλείει την υποκείμενη συν-μόλυνση με άλλο 
παθογόνο, επομένως θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα υποκείμενης βακτηριακής μόλυνσης.
8. Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν την ύπαρξη μόλυνσης SARS-CoV-2, ιδιαίτερα σε 
εκείνους που έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό. Η περίπτωση επανεξέτασης με μοριακή διάγνωση 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για να αποκλειστεί η πιθανότητα μόλυνσης σε αυτά τα άτομα.
9. Τα θετικά αποτελέσματα μπορεί να οφείλονται σε τρέχουσα λοίμωξη με οξέα στελέχη 
κορονοϊού εκτός του SARS-CoV-2, όπως κορονοϊό HKU1, NL63, OC43 ή 229E.
10. Τα αποτελέσματα από τα τεστ αντιγόνων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μοναδική 
βάση για τη διάγνωση ή τον αποκλεισμό της λοίμωξης SARS-CoV-2 ή για την ενημέρωση της 
κατάστασης της λοίμωξης.
11. Το αντιδραστήριο εκχύλισης έχει την ικανότητα να σκοτώνει τον ιό, αλλά δεν μπορεί να 
απενεργοποιήσει το 100% του ιού. Μπορείτε να αναφερθείτε στη μέθοδο απενεργοποίησης 
του ιού η οποία συνιστάται από το ΠΟΥ / ΚΕΠΑ ή μπορείτε  να το χειριστείτε σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς.

[ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ]

[ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ] 

[ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ]

[ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ] 
 Ευαισθησία, ειδικότητα και ακρίβεια

Όριο ανίχνευσης

Η κασέτα ταχείας δοκιμής/ τεστ αντιγόνου COVID-19 (Σάλιο / Ρινοφαρυγγικό Επίχρισμα) αξιολο-
γήθηκε με τη χρήση δειγμάτων που ελήφθησαν από τους ασθενείς. Το RT-PCR χρησιμοποιείται 
ως μέθοδος αναφοράς για τηνκασέτα ταχείας δοκιμής/ τεστ αντιγόνου COVID-19 (Σάλιο / Ρινοφα-
ρυγγικό Επίχρισμα). Τα δείγματα θεωρήθηκαν θετικά εάν το PCR έδειξε θετικό αποτέλεσμα.

Το ΟΑ για την κασέτας ταχείας δοκιμής/ τεστ αντιγόνου COVID-19 (Σάλιο /Ρινοφαρυγγικό 
Επίχρισμα) καθιερώθηκε χρησιμοποιώντας περιοριστικές αραιώσεις ενός απενεργοποιημένου 
δείγματος του ιού. Το υλικό (ZeptoMetrix, 0810587CFHI) παραχωρήθηκε σε συγκέντρωση 1,15 χ 
107TCID50 / mL. Το εκτιμώμενο ΟΑ είναι 1000 TCID50 / mL.

Σχετική Ευαισθησία: 95.0% (95%CI*:83.1%-98.4%)* 
Σχετική Ειδικότητα: >99.9% (95%CI*:99.1%-100.0%)*  
Σχετική Ακρίβεια: 99.5% (95%CI*:98.0%-99.9%)* 
* Διαστήματα εμπιστοσύνης
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ΑρνητικάΚασέτα Ταχείας δοκιμής/ 
τεστ Αντιγόνου COVID-19

RT-PCR Συνολικά 
Αποτελέσματα 

Διασταυρούμενη αντιδραστικότητα:

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣΥΜΒΟΛΩΝ

Συμβουλευτείτε τις 
Οδηγίες χρήσεως 

Τεστ ανά κιτ Παρασκευαστής

Χρήση μέχρι 

Κατάλογος #

SureScreen Diagnostics 
SureScreenDiagnosticsLtd
1 Prime Parkway, Prime 
Enterprise Park
Ντέρμπυ, DE1 3QB 
Ηνωμένο Βασίλειο

Αριθμός:                SSD16112001
Ημερομηνία Ισχύος:  16/11/2020 

Κατασκευαστής

Δεν 
ξαναχρησιμοποιείται 

Αριθμός 
παρτίδας 

Μόνο για in vitro 
διαγνωστική χρήση

Φυλάγετε μεταξύ 
2℃-30℃


