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Csak in vitro diagnosztikai használatra 

 

[Csomagolási specifikáció]                                                                       
1 teszt/készlet, 5 teszt/készlet, 10 teszt/készlet, 25 teszt/készlet, 50 teszt/készlet 

No. Katalógus szám Leírás 

1 CG3601 1 teszt/készlet 

2 CG3605 5 teszt/készlet 

3 CG3610 10 teszt/készlet 

4 CG3625 25 teszt/készlet 

5 CG3650 50 teszt/készlet 

 

[Termék neve]                                                                                 

SARS-CoV-2-Antigen Gyorsteszt Készlet (Aranykolloid immunokromatográfia) 

[Rendeltetésszerű használat]                                                                   
Ez a termék egy gyors, laterális áramlású immunvizsgálat, amelyet SARS-CoV-2 nukleokapszid antigének 

kvalitatív kimutatására szolgálnak elülső orrváladékból. Ez a teszt tünetekkel vagy más epidemiológiai okokkal 

rendelkező egyének számára készült a COVID-19 fertőzés gyanúja miatt. Ezt a terméket a SARS-CoV-2 
fertőzés diagnosztizálásának segédeszközeként kell használni. 

Az eredmények a SARS-CoV-2 nukleokapszid fehérje antigén azonosítására vonatkoznak. Az antigén a fertőzés 

akut fázisában általában kimutatható az elülső orrvessző mintákban. Pozitív eredmények jelzik a vírusantigének 

jelenlétét, de a klinikai összefüggés a korábbi kórtörténettel és egyéb diagnosztikai információkra van szükség a 
fertőzés állapotának meghatározásához. A pozitív eredmények nem zárják ki a baktériumokat fertőzés vagy más 

vírusokkal társfertőzés. A feltárt szer nem biztos, hogy a betegség oka. A negatív eredményeket 

feltételezhetőnek kell tekinteni, és szükség esetén molekuláris vizsgálattal kell megerősíteni, betegkezelés 
céljából elvégezhető. A negatív eredmények nem zárják ki a SARS-CoV-2 fertőzést és nem használható 

egyedüli alapként a kezelésre vagy a beteg kezelésére vonatkozó döntésekre, beleértve a fertőzést is ellenőrzési 

döntések. A negatív eredményeket figyelembe kell venni a beteg legutóbbi expozíciójának összefüggésében, 
kórtörténet, valamint a COVID-19-nek megfelelő klinikai tünetek és tünetek jelenléte. Azoknak a személyeknek, 

akik negatív eredményt mutatnak és továbbra is COVID-szerű tüneteket tapasztalnak, fel kell keresniük az 

egészségügyi szolgáltatót. 

 [Ismertetó]                                                                                      
A koronavírus, mint a vírusok széles családja egyszálú plusz RNS-vírus borítékkal. A vírus köztudottan olyan 

súlyos betegségeket okoz, mint a megfázás, a közel-keleti légúti szindróma (MERS) és a súlyos akut 

légzőszervi szindróma (SARS). A SARS-CoV-2 magfehérje az N fehérje (Nukleokapszid), amely a vírus 
belsejében lévő fehérjekomponens. Viszonylag konzervatív a β-koronavírusok között, és általában a koronavírus 

diagnosztikai eszközeként használják. A SARS-CoV-2 sejtekbe jutásának kulcsreceptoraként Az ACE2 jelentős 

a vírusfertőzési mechanizmusok tanulmányozása szempontjából. 

[A vizsgálati módszer alapelve]                                                                  

A jelenlegi tesztkészlet specifikus antitest-antigén reakción és immunvizsgálati technikán alapul. A tesztkártya 

egy arannyal jelölt, új típusú koronavírus N fehérje monoklonális antitestet tartalmaz, amellyel előzetesen be 

van vonva a kötőpárna, és egy hozzá párosított új típusú koronavírus N fehérje monoklonális antitestet rögzít a 
tesztvonalban (T) és a megfelelő antitesteket a minőségellenőrzési kontrolcsík jelzi (C). 

A vizsgálat során a mintában lévő N-fehérje kötődik az arannyal jelölt új koronavírus N-fehérje antitesthez, 

amelyet előzetesen vonnak be a kötőpárnába, így a konjugátum felfelé mozog a kapilláris hatás alatt, majd az N 
fehérje monoklonális antitest-konjugátum csapdába esik a tesztsorban (T).  

Minél magasabb az N-fehérjetartalom a mintában, annál több konjugátum kerül csapdába, és annál sötétebb a 

tesztvonal színe (T). Ha a mintában nincs új típusú koronavírus, vagy a vírustartalom a kimutatási határ alatt 

van, akkor a tesztvonalban (T) nem jelenik meg szín. Egy lila-piros sáv jelenik meg a kontroll vonalban (C), 
függetlenül attól, hogy van-e vírus a mintában. A kontroll vonalon (C) megjelenő lila-piros sáv a kritériuma 

annak meghatározásához, hogy elegendő-e a minta mennyisége, és hogy a kromatográfiai folyamat normális-e. 

[Fő összetevők]                                                                        
A termék tesztkártyából, használati útmutatóból, működési folyamatot bemutató kártyából, mintakezelő 

oldatból és orrtamponból áll. Minden kártya belső része egy 2019-nCoV antigén tesztkártyát és egy csomag 

deszikkánst tartalmaz. 
 

Eldobható, steril tamponnal kapcsolatos információk: 

Megnevezés Használat 

Eldobható, steril tampon információ Orrtampon 

 

0123 MDD 93/42/EEC 

Gyártó 1: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. Beicheng Industrial Area 318020 Huangyan China 
 

0197 MDD 93/42/EEC  
Gyártó 2: Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd. Touqiao Town, Guangling District Yangzhou 225109 

Jiangsu China 

 

0197 MDD 93/42/EEC 
Gyártó 3: Shenzhen KangDaAn Biological Technology Co., Ltd. Liuxiandong industrial zone, Xili street 

Nanshan district, Shenzhen 518055 Guangdong China 
 

0413 MDD 93/42/EEC  
Gyártó 4: Medico Technology Co., Ltd. Zhangbei Industrial Park, Longcheng Street, Longgang district, 

Shenzhen, 518100 Guangdong, China 

 

0197 MDD 93/42/EEC 
Gyártó 5: Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919, Yongzheng Street, Jinzhou District, Dalian   

116100 Liaoning, China 

 

Leírás 
Tesztkárty

a 

Használa
ti 

útmutató 

Működési 
folyamatot bemutató 

kártya 

Mintakezelő 

oldat 
Tamponok 

1 teszt/készlet 1 teszt 1 1 300μl×1 1 db 

5 teszt/készlet 5 teszt 1 1 300μl×5 5 db 

10 teszt/készlet 10 teszt 1 1 300μl×10 10 db 

25 teszt/készlet 25 teszt 1 1 300μl×25 25 db 

50 teszt/készlet 50 teszt 1 1 300μl×50 50 db 

 
A tesztkártya papírbevonatból, tesztcsíkból, mintatartóból és ragasztószalagból áll. A tesztcsík, a mintatér és a 

ragasztószalag rögzítve van a papírbevonaton. A tesztcsík arannyal jelzett betétből áll (arany jelzésű 

SARS-CoV-2 N fehérje anti egér humán monoklonális antitest), mintapárna, NC membrán (párosított 
SARS-CoV-2 N fehérje anti egér a tesztvonalon bevont emberi monoklonális antitest (T) és kecske anti egér 

IgG poliklonális antitest bevonva a minőségellenőrző vonalon (C)), nedvszívó papírt. A mintakezelő oldat fő 

összetétele a trisz, a tritonX-100, a nátrium-kazeinát. 

[Általános leírás]                                                                              
Gyors tesztkészletek önellenőrzéshez (Aranykolloid immunkromatográfia) 

3 alapvető elemet tartalmaz a működéshez:  

- Tesztkártya: Könyv alakú, kinyítható tesztkarton, amely tartalmazza a tesztcsíkot (egyszer használatos) 
- Mintakezelő oldat: Palack mintakezelő oldattal (egyszeri használatra) 

- Orrtamponok: Steril tampon (egyszeri használatra) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                  

    Tesztkártya                      Orrtampon                     Mintakezelő oldat  

[Szükséges eszközök, amelyek nincsenek biztosítva]                                                        

 Óra, időzítő vagy stopperóra, Hulladéktároló.            

[Tárolási feltételek és érvényességi idő]                                                           

1. Száraz és sötét helyen, szobahőmérsékleten 4-30℃ között tárolandó, 18 hónapig érvényes. 

2. A tesztkártya érvényességi ideje 1 óra a belső csomagolás felbontását követően, a tárolási hőmérsékletének 4 

~ 30℃ kell lennie, és a páratartalom nem haladhatja meg a 70%-ot. 

3. A mintakezelő oldatot elnyitás után azonnal fel kell használni. 

A gyártás dátumát és a lejárati időt lásd a csomagolás címkéjén. 

[Mintakövetelmények]                                                                          

Ez a tesztkészlet az emberi orr elülső részéből vett minták vizsgálatára alkalmas. Mintagyűjtés: A mintagyűjtési 

folyamat során az érintett személyeknek megfelelően kell védekeznie, hogy elkerüljék a mintával való 
közvetlen érintkezést. Véletlen érintkezés esetén időben fertőtleníteni kell, és meg kell tenni a szükséges 

intézkedéseket.  

Az orr elülső részéből vett minta gyűjtése: A mintavétel során az orrtampont teljesen be kell helyezni az 

orrüregbe, amíg ellenállást nem érez (kb. 2-3 cm), ezután óvatosan forgassa meg ötször. Ezt követően, 
ugyanúgy kell mintát venni a másik orrlyukon keresztül, hogy elegendő minta gyűljön össze. 

 

 
 

 

 

 

 

Bal orrüreg  Jobb orrüreg 

Minta megőrzése: Miután a mintát összegyűjtötték, kérjük, a mintavétel után azonnal végezzék el a tesztelést. 
Ne végezze el a tesztelést 1 órán túl. 

 

[A tesztelés módszere]                                                                           
Kérjük, mielőtt elkezdené a tesztelést, olvassa el a használati útmutatót, majd a megfelelő szobahőmérséklet 

elérése után használja a reagenseket és a mintákat. 

 

1. Mossa- és szárítsa meg kezeit, majd vegye ki a tesztkártyát a külső csomagolásból. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Helyezze a tesztkártyát az asztalra, távolítsa el a ragasztott fedőrétegét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vegye ki az orrtampont a végénél fogva, a minta összegyűjtéséhez helyezze az orrnyíláshoz az orrtampont. 
A mintavétel során az orrtampont teljesen be kell helyezni az orrüregbe, amíg ellenállást nem érez (kb. 2-3 cm), 

ezután óvatosan forgassa meg ötször.  

*A felhasználók elülső orrüregének hossza különböző régiókban eltérő lehet, 2 ~ 3 cm csak referenciaként 
szolgál. A felhasználó számára ajánlott, hogy addig helyezze be az orrtampont, amíg ellenállást nem érez. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Bontsa ki a tampon 

 csomagolását a  

 pálcika végénél   Bal orrüreg Jobb orrüreg 

 
Megjegyzés: Ne fogja meg az orrtampon  Megjegyyzés: mintavételre van szükség mindkétorrüregből 

fejét     szükség van 

 
4. Helyezze az orrtampont az A-B mélyedéshez. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

5. Adjon 6 cseppet a 2019-nCoV antigén mintakezelési oldatból az A. mélyedésbe. Ezután forgassa kétszer 

körbe a tampont, hogy mindkét irányban érintkezzen az oldattal. 

 
         

 

 
Megjegyzés: Hamis negatív eredmények 

fordulhatnak elő, ha a mintával ellátott 

orrtamponokat nem forgatják meg a bezárása 
előtt 

        

                 Megjegyzés: Ne forgassa el a tampont                                                                                             

a                a minta csepegtetése közben. 
 

 

 
 

6. Hajtsa át a bal oldali fedlapot, illessze össze teljesen a két oldalt, kezdje el az időzítést. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Várja meg a lila-piros vonal megjelenését. A teszt eredményeit 15-20 percen belül le kell olvasni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: Hamis eredmények fordulhatnak elő, ha a kártyát megzavarják / elmozdítják. 
Megjegyzés: Hamis eredmények akkor fordulhatnak elő, ha a teszt eredményeit 15 percnél korábban vagy 20 

perc elteltével olvassák le. 

SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt készletek önellenőrzéshez 

 (Aranykolloid immunkromatográfia) 

HU 

! Hagyja a tesztkártyát sík asztalon 

Forgassa 2x az óramutató 

járásának megfelelően az 

orrtampont és 2x az 

ellenkező irányba. 

Hagyja a tesztkártyát 
a sík asztalon. 

Ne mozdítsa el a 

tesztkártyát. 

Eredmény leolvasó 

ablak 

15-20 perc 






