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COVID-19 Ag tesztkészlet 
[Verziószám] 0003 
[Megjelenés dátuma] 2021-04-28 
[Csomagolási adatok és REF 1D] 
1 db teszt/készlet (BE0081), 5 db teszt/készlet (BE0082), 10 db teszt/készlet (BE0083), 20 db teszt/készlet (BE00B0). 
 
[Javasolt felhasználás] 
A COVID-19 Ag tesztkészlet a SARS-CoV-2 nukleokapszid-fehérje jelenlétének önálló tesztelésére szolgál. A teszt használata 
önállóan gyűjtött, humán, elülső orrüregi tamponminta tesztelésére engedélyezett a COVID-19 gyanús esetekben, a tünetek 
megjelenését követő első hét (7) napon. 
18. életévüket be nem töltött személyek a mintavételt és a tesztelést szülő vagy gondviselő jelenlétében végezhetik el. 
 
[Összegzés és magyarázat] 
Az új típusú koronavírusok a β nemzetségbe tartoznak. A COVID-19 egy fertőző, akut légzőszervi betegség. Emberek általában 
fogékonyak a vírusra. Jelenleg, az új típusú koronavírussal megfertőzött emberek jelentik a fertőzés elsődleges forrását; míg a 
tünetmentes hordozók is fertőzhetnek. Az aktuális járványtani vizsgálatok alapján, a vírus inkubációs ideje 1-től 14 nap, 
többnyire 3-7 nap. A fő tünetek a láz, fáradékonyság és száraz köhögés. Orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, izomfájdalom és 
hasmenés néhány esetben fordul elő. 
 
[Az eljárás működési elve] 
A COVID-19 Ag tesztkészlet egy laterális áramlási aranykolloidos immunvizsgálat, amely a SARS-CoV-2 vírus 
nukleokapszid-fehérje kvalitatív kimutatására szolgál elülső orrüregi tamponmintából, COVID-19 fertőzés gyanúja esetén a 
tünetek megjelenésétől számított első hét (7) napon belül. Amikor a minta bekerül a minta lyukba, a mintában lévő 
nukleokapszid-fehérje reagál az arannyal jelölt antitestekkel. Ezek egy immuno-komplexet alkotnak, amely átáramlik a 
nitrocellulóz membránra. Amikor az immuno-komplex eléri a T vonalat (Teszt vonal), reagál a nitrocellulóz membránon az 
előre bevont COVID-19 antitesttel és elszíneződést okoz a T vonalon (Teszt vonal), ami pozitív eredményt jelez. Függetlenül 
attól, hogy a minta tartalmazza-e a nukleokapszid-fehérjét, az arannyal jelölt minőségellenőrző antigén hozzákapcsolódik a 
bevont antitesthez a C vonalon (kontroll vonal) és elszíneződést okoz. 
[Reagensek és biztosított anyagok] 
 

Kellék Leírás 

1 teszt/készlet 5 teszt/készlet 10 teszt/készlet 20 teszt/készlet 

BE0081 BE0082 BE0083 BE0080 

Mennyisé
g 

Meghatároz
ás 

Mennyisé
g 

Meghatároz
ás 

Mennyisé
g 

Meghatároz
ás 

Mennyisé
g 

Meghatároz
ás 

Teszt kazetta 

Fólia tasakba 
csomagolt teszt egy 

darab reagens 
csíkkal. Minden csík 
COVID-19 antitestet, 
kontroll antigént és 
antitestet tartalmaz. 

 Külön 
csomagolt 5 Külön 

csomagolt 10 Külön 
csomagolt 20 Külön 

csomagolt 

Mintagyűjtő 
tampon 

A minta gyűjtésére és 
áthelyezésére.   5 5 db 

tasakonként 10 10 db 
per tasak 21 21 db 

tasakonként 

Lysis puffer 
Puffer 0,05% Proclin 

300 és 0,1~5,0% 
SOS. 

 0,6ml 
tubusonként 5 0,6ml 

tubusonként 10 0,6ml 
tubusonként 21 0,6ml 

tubusonként 

Cseppentő 
kupak 

védőborítással 
Teszt kellékei 1 példány  5 5 db 

tasakonként 10 10 db 
tasakonként 21 21 db 

tasakonként 

Betétlap Használati utasítás 1 példány  1 példány  1 példány  1 példány  
Egészségügyi 

hulladékgyűjtő 
tasak 

Egészségügyi 
hulladék 

összegyűjtésére 
  5  10  20  

Gyors 
használati 
útmutató 

Használati útmutató         

Szükséges anyagok, melyeket a csomag nem tartalmaz 
Időzítő óra és fertőtlenítő termékek, mint kézfertőtlenítő, alkohol, szappan stb. 
 
[Figyelmeztetések és óvintézkedések] 
1. Ez a készlet in vitro diagnosztikai felhasználásra szolgál. 
2. Ha nem biztos a felhasználás módjában, szkennelje be a QR kódot és tekintse meg az útmutató videót. 
3. Ne használja fel a tesztet, ha sérült a teszt kazetta, a felirat olvashatatlan vagy a teszt lejárt. 
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4. A helytelen vagy nem megfelelő mintavétel, tárolás és szállítás hamis teszteredményt okozhat. 
5. Az elülső orrüregi tamponminta gyűjtésére a teszthez kapott mintagyűjtő tampont használja. Más tampon használata 

hamis teszteredményhez vezethet. 
6. Érvénytelen teszteredmény esetén a tesztet meg kell ismételni. 
7. A teszt kazetta kizárólag egyszeri felhasználásra szolgál. A felhasznált teszt kazettát, lysis puffert, cseppentő kupakot és 

védőborítást, valamint a felhasznált mintagyűjtő tampont potenciálisan biológiailag veszélyes hulladékként kell kezelni. 
8. A tasakban lévő nedvesség gátlót tilos elfogyasztani! 
9. A használt teszt kazettát, megkötött lysis puffert, cseppentőt és mintagyűjtő tampont tilos újra felhasználni! 
10. Ne cserélje össze, vagy keverje a teszt kellékeit más tesztekből vett kellékekkel! 
11. A teszt elvégzése előtt és után alaposan mosson kezet és használjon kézfertőtlenítőt! 
12. A teszt elvégzése után a használt teszt kazettát, lysis puffert, cseppentő kupakot és a védőborítását, valamint a használt 

mintagyűjtő tampont helyezze a gyógyászati hulladékgyűjtő tasakba. 
13. Ha a teszt eredménye a kritikus értékhez közeli és a felhasználó nem tudja megállapítani a teszt eredményét, javasolt 

szakorvosi vizsgálatot kérni. Kritikus érték értelmezése: ha a művelet helyesen lett végrehajtva, a kontroll vonal színe 
normális és a teszt vonal színe nagyon halvány, ami a laikus számára megnehezíti a helyes értelmezést. 

14. A pozitív eredmény a vírus antigénjének jelenlétét jelzi, azonban a fertőzés állapotának meghatározásához a páciens 
kórtörténetét és egyéb diagnosztikai információkat együttesen kell figyelembe venni. Az észlelt ágens nem feltétlenül a 
fertőzés egyértelmű okozója. Pozitív teszteredmény esetén a tesztelt személy különítse el magát és kérjen további ellátást 
szakorvosától vagy háziorvosától, mert további tesztek elvégzésére lehet szükség, továbbá a közegészségügy felé is 
jelenteni kell az esetet. 

15. A negatív teszteredményt vélelmezett eredménynek kell tekinteni, az nem zárja ki a SARS-CoV-2 fertőzést és nem 
használhatók kizárólag a kezelés vagy más kezelési döntések alapjául, ide értve a fertőzés terjedésének megakadályozására 
vonatkozó döntéseket is. 

16. A negatív eredményt a páciens közelmúlt béli expozíciójával, kórtörténetével és a COVID-19 tüneteivel azonos klinikai 
jelek és tünetek jelenlétével együtt kell figyelembe venni, szükség esetén molekuláris értékeléssel igazolva a páciens 
kezeléséhez. 

 
[Tárolás és stabilitás] 
Szobahőmérsékleten (2-30 °C vagy 35,6-86 °F), száraz, napfénytől védett helyen tárolandó. Óvja a közvetlen napfénytől. 18 
hónapig eltartható (a gyártás idejétől a lejárati időig). 
 
[Mintavétel] 
Mintagyűjtés elülső orrüregi tamponnal 
Az optimális teszteredmény érdekében azonnal tesztelje a gyűjtött mintát. A nem megfelelő mintagyűjtés, vagy a minta 
helytelen kezelése/tárolása/szállítása hibás teszteredményhez vezethet. 

1. Vegye ki a mintavételi tampont a tasakból. 

 

2. Óvatosan helyezze a tampont az egyik orrlyukba  2-3 
cm mélyen. 

 
3. Lassan kaparja meg az orrüreg falát ötször megismételve. 
Ismételje meg ugyanezt a lépést a másik orrlyukban 
ugyanezzel a tamponnal, hogy megfelelő mintát gyűjtsön 
össze mindkét orrüregből. 

 

4. Ez után lassan húzza ki a mintavételi tampont az 
orrlyukból. Javasolt visszatartani a levegőt az elülső 
orrüregi tampon kihúzásakor. 

 

(Tesztelési eljárás] 
Figyelem: Figyelmesen olvassa végig a tesztkészlet betétlapját. A teszt megkezdése előtt mosson kezet és használjon 
kézfertőtlenítőt! 
1. Lyukassza át a lysis puffer tubus lezáró fóliáját a cseppentős kupak hegyével. 
2. Húzza le a cseppentős kupakot a tubusról és helyezze a munkafelületre úgy, hogy a védőborítása lefelé nézzen. A 

szennyeződés elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne érjen hozzá a cseppentős kupak hegyéhez. Helyezze a tampont a 
lysis puffer tubusba. A tubust összenyomva keverje meg benne a tampont úgy ötször megismételve. 
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3. Tartsa összenyomva a tubust és húzza ki a tampont. Ügyeljen, hogy a tamponról a teljes folyadékmennyiség távozzon. 
4. Helyezze fel a cseppentős kupakot úgy, hogy a védőborítása felfelé néz. Keverje össze a tubus tartalmát, finoman 

megrázva a tubust 10 alkalommal. Hagyja állni 1 percig. 
5. Húzza le a védőborítást. Cseppentsen három cseppet a feldolgozott mintából függőleges irányban a mintagyűjtő lyukba, 

majd várjon 15 percet. 
6. Azonnal olvassa le a teszt eredményét, mert 30 perc elteltével a teszteredmény érvénytelen lesz. 
 

 
 

Figyelem: A COVID-19 Ag teszt kazettát felhasználásig lezárt tasakban tárolja. 45-65%-os páratartalom mellett 15-25 °C 
hőmérsékleten a teszt kazettát a tasak felbontása után 30 percen belül fel kell használni. Ha a hőmérséklet 30°C vagy magasabb 
a levegő páratartalma, a teszt kazettát a tasak felbontása után 5 percen belül fel kell használni. 
 
[Hulladékkezelés] 
Minden anyagot biztonságos és elfogadható módon helyezzen hulladékba a szövetségi, nemzeti és hely előírásoknak 
megfelelően. 
 
[Eredmények értelmezése] 
 

Pozitív Negatív Érvénytelen 

 
Színes csík jelenik meg a teszt vonalon (T) és a 

kontroll vonalon (C) egyaránt 

 
Színes csík csak a kontroll vonalon (C) jelenik 

meg. 

Nem jelenik meg látható színes csík a kontroll vonalon. Előfordulhat, hogy nem követte 
pontosan a megadott eljárást, vagy a teszt kazetta károsodott. 

Javasolt a minta újbóli tesztelése. 
 
 

 
 

 
 

Megjegyzés: A teszt vonal (T) szín intenzitása változhat a mintában jelen lévő antigén mennyiségétől függően. 
Minél alacsonyabb a koncentráció, annál gyengébb a szín intenzitása. A pozitív eredmény meghatározását a teszt 
vonal (T) és a kontroll vonal (C) jelenlétére kell alapozni, attól függetlenül, hogy a teszt vonal (T) színe halványabb-
e, mint a kontroll vonal (C) színe. 
Ha a teszt eredménye pozitív, mindenképpen különítse el magát másoktól. Ne látogasson vagy hívjon meg senkit, ne 
menjen bevásárolni, viseljen maszkot a ház körül és tartsa be a távolságtartás szabályait. Azonnal vegye fel a 
kapcsolatot háziorvosával és/vagy az egészségügyi hatósággal a további teendőkkel kapcsolatban. A pozitív 
eredményt PCR teszttel igazolni kell. Óvintézkedésként tájékoztassa kapcsolattartóját az esetleges fertőzöttségről. 
Negatív teszteredmény esetén is kötelező a fertőzés-megelőzési szabályok betartása. 

 
[Az eljárás korlátjai] 
1. A termékkel kapott teszteredmény csupán diagnosztikai segédletként szolgál és az nem használható kizárólag a diagnózis 

megerősítésének vagy kizárásának alapjául. Diagnosztikai célú eredményhez a teszteredményt minden esetben klinikai 
vizsgálattal, kórtörténettel és egyéb laboratóriumi adatokkal együtt kell értékelni. 

2. Ez a termék kizárólag a SARS-CoV-2 nukleokapszid-fehérje kvalitatív kimutatására szolgál humán elülső orrüregi 
tamponmintából, kvantitatív kimutatásra nem használható. 

3. A termék kizárólag előzetes szűrővizsgálatként használható. A fertőzés megállapítását a klinikai tünetekkel, a páciens 
kórtörténetével, az epidemiológiai információkkal és egyéb laboratóriumi bizonyítékokkal összefüggésben kell 
értelmezni. 

4. A vizsgálati módszer korlátjaitól függően, a kérdéses eredményt RT-PCR teszttel kell igazolni. 
5. A pozitív teszteredmények nem zárják ki a más kórokozókkal való együttes fertőződést. 
6. A SARS-koronavírus Tor2 és a humán koronavírus HKUI keresztreakciója pozitív eredményt válthat ki. 
7. Hamis teszteredményt okozhat a minta nem megfelelő gyűjtése, szállítása vagy kezelése. 
8. Hamis negatív eredményt okozhat, ha a mintában lévő antigén szint a teszt kimutathatósági határértéke alatt van. 
9. Hamis pozitív eredmény fordulhat elő, különösen a COVID-19 tüneteit nem mutató és/vagy alacsony COVID-19 

fertőzöttségű területen élő személyek esetében, illetve ismert COVID-19 expozíció nélküli személyek esetében. 

 
Ötször 

 
Tízszer 

 
1 perc 
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10. A negatív eredményt vélelmezett eredménynek kell tekinteni, azt szükség szerint más SARS-COV-2 vizsgálattal is 
igazolni kell. 

11. A halványan látható vonalat pozitív eredményként kell értelmezni. 
12. A mintákat és készleteket potenciálisan fertőzőnek kell tekinteni. 
13. A pozitív teszteredmény nem tesz különbséget a SARS-koronavírus Tor2 és a SARS-CoV-2 között. 
14. A pozitív teszteredmény nem tesz különbséget a humán koronavírus HKUl és a SARS-CoV-2 között. 
15. A fertőzés előfordulása hatással van a teszt prediktív értékére. 
16. A pozitív és negatív prediktív értékek jelentősen függenek az előfordulástól. A hamis negatív teszteredmény sokkal 

valószínűbb a járvány csúcs időszakában, amikor a fertőzés előfordulása magas. A hamis pozitív eredmény sokkal 
valószínűbb olyankor, amikor alacsony a SARS-CoV-2 aktivitás, azaz közepes, vagy alacsony az előfordulása. 

17. A teszt érvényességét a kiegészítő C vonal, mint minőségellenőrző kontroll vonal biztosítja.  
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[Klinikai teljesítmény] 
A tanulmány célja annak felmérése volt, hogy egy nem képzett (önmagát vizsgáló) felhasználó el tudja-e végezni a tesztet 
önállóan. A COVID-19 Ag tesztkészlet teljesítménye esetleges otthoni használat / személyes használat során lett értékelve, az 
eredmények megismételhetősége pedig professzionális felhasználókkal összevetve lett igazolva. Az önmagát tesztelő 
személynek mintát kell gyűjtenie az orr elülső orrüregi részéből, el kell végeznie a tesztet, majd helyesen kell értelmeznie a 
teszt eredményét. A teljes tanulmányt szakorvos felügyelte és követte, ami biztosítja a szakember általi objektív és semleges 
értékelést. A támogatást nyújtó dokumentumok kizárólag a Használati utasítás és a Gyors használati útmutató. 
A szakorvos megfigyelése alapján, a vizsgált csoportban az önmagukat tesztelő résztvevők 88,0%-a helyesen hajtotta végre a 
tesztet. Az önmagukat tesztelő résztvevők által, a kérdőívre adott válaszok 89,0%-os átlag pontszáma és az öntesztelési 
folyamat szakorvos általi értékelésének 90,0%-os átlag eredménye alapján a használhatósági pontszám 90,0%. 
 

Alany önvizsgálata Alany vizsgálata szakorvos által 

Pozitív Valós pozitív Fals pozitív Teljes 
13 0 13 

Negatív Fals negatív Valós negatív Teljes 
0 95 95 

Teljes 13 95 108 
Pozitív százalékos megegyezés (PPA) 100,0% {95% U 71,66% 100,00%-ig) 

Negatív százalékos megegyezés (NPA) 100,0 % {95% Cl: 95,16% 100,00%-ig) 
Teljes százalékos megegyezés 100,0% 
Eredmény megismételhetősége 100,0% 

Alany helyesen hajtotta végre a tesztet a szakorvos értékelése 
alapján 

880% 

Alany kérdőívre adott válaszainak átlag pontszáma 89,0% 
Öntesztelési eljárás szakorvos általi értékelésének átlag 

pontszáma 
90,0% 

Használhatósági pontszám 90,0% 
A tárgyi klinikai tanulmányban 500 résztvevő lett tesztelve a COVID-19 Ag tesztkészlettel és RT-PCR vizsgálattal. Ebben 364 negatív minta és 136 
pozitív minta szerepelt. Az RT-PCR vizsgálat összehasonlító módszerként szolgál a tanulmány céljaira. A COVID-19 Ag tesztkészlet teljesítménye 
az RT-PCR összehasonlító módszerhez képest az alábbi táblázatban látható: 

COVID-19 Ag tesztkészlet 
(elülső orrüregi tamponminta) RT-PCR 

 
Pozitív 

Valós pozitív Valós pozitív Teljes 
112  113 

Negatív Fals negatív Fals negatív Teljes 
24 363 387 

Teljes 136 364 500 
Pozitív százalékos megegyezés (PPA) 82,4% (95% Cl: 74,68% – 88,15%) 
Negatív százalékos megegyezés (NPA) 99,7 % (95% Cl: 98,24% – 99,99%) 

Teljes százalékos megegyezés 95,0% 
*Cl: Bizonyossági intervallum 
[Analitikai szenzitivitás] 
Kimutathatósági határ (Limit of detection – LOD) 
Az igazolt LOD a COVID-19 Ag tesztkészlet vonatkozásában az alábbiakban látható. 
 
[Analitikai specificitás] 
Keresztreaktivitás és mikroorganizmusok zavaró hatása 
Az alábbi táblázatban láthatók a keresztreaktivitás és egyéb mikroorganizmusok zavaró hatásának vizsgálati adatai: 
 
Vírus/baktérium/parazita neve Törzs Forrás / minta 

típus 
Teszt koncentráció Keresztreaktivitás Zavaró hatás 

Humán koronavírus 229E Izolált 1,4 x 105,0 TCID50/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Humán koronavírus DC43 Izolált 1,4 x 105,0 TCID50/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Humán koronavírus NL63 Izolált 1,4 x 103,0 TCID50/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

MERS-koronavírus EMC/2012 Inaktivált vírus 1,4 x 105,0 TCID50/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Adenovírus Stereotype 5 Izolált 1,4 x 105,0 TCID50/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Humán metapneumovírus (hMPV) TN/91-320 Izolált 1,4 x 105,0 TCID50/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Humán parainfluenza 1-es típus HPIV1/FRA/29221106/2
009 

Izolált 1,4 x 105,0 TCID50/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Humán parainfluenza 2-es típus Greer Izolált 1,4 x 105,0 TCID50/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Humán parainfluenza 3-as típus NIH 47885 Izolált 1,4 x 105,0 TCID50/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 
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Humán parainfluenza 4a típus M- 25 Izolált 1,0 x 103,0 TCID50/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Humán parainfluenzo 4b 
típus 

19503 Izolált 1,4 x 105,0 TCID50/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Influenza A-típus A/California/07/2009 Izolált 1,4 x 105,0 TCID50/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Influenza B-típus B/Hang 
Kong/330/2001 

(Victoria Lineage) 

Izolált 1,4 x 105,0 TCID50/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Enterovírus 71/Tainan/4643/98 Izolált 1,4 x 105,0 TCID50/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Respiratory Syncytial Vírus 
A típus 

1998/12/21 Izolált 1,4 x 105,0 TCID50/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Rhinovírus 16 Izolált 1,4 x 105,0 TCID50/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Haemophilus influenzae Type B CK (Lehmann 
and 

Neumann) Winslow et 
al. 

Izolált 1,0 x 106,0 sejt/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Streptococcus pneumoniae (Klein) Chester Izolált 1,0 x 106,0 cfu/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Streptococcus pyogenes Typing strain T1 
[NCIB 11841, SF 
130] Rosenbach 

Izolált 1,0 x 106,0 org/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Pooled human nasal wash N/A Izolált 100% Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Bordetella pertussis 18323 [NCTC 10739] 
(Bergey 

et al.) Moreno-Lopez 

Izolált 1,0 x 106,0 sejt/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Mycoplasma pneumoniae FH strain of Eaton 
Agent 

[NCTC 10119] 
Somerson et al. 

N/A 1,0 x 106,0 cfu/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Chlamydia pneumoniae TW-183 Izolált 1,0 x 106,0 IFU/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

l egionella pnuemophila Philadelphia 1. 
Brenner et al. 

Izolált 1,0 x 106,0 cfu/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Staphylococcus aureus CDC 55, Rosenbach Izolált 1,0 x 106,0 cfu/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Staphylococcus epidermidis 1191 (Winslow and 
Winslow) Evans 

Izolált 1,0 x 106,0 cfu/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Candida albicans Y537 Izolált 1,0 x 106,0 cfu/mL Nincs 
keresztreakció 

Nincs 
interferencia 

Az olyan organizmusok SARS-CoV-2 vírussal való keresztreaktivitási potenciáljának előrejelzéséhez, amelyek nem álltak 
rendelkezésre nedves vizsgálat céljára, in silico elemzést alkalmaztunk a fehérje-szekvenciák homológiájának értékelésére a 
Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) kutatási eszköz felhasználásával, amely az interneten az Országos 
Biotechnológiai Központ (National Center for Biotechnology lnformation (NCBI)) weboldalán érhető el. Az elemzéshez első 
lépésként letöltöttük az egyes anyagok aminosav szekvenciáinak minden alanyát az NCBI adatbázisból, vagy azokat 
közvetlenül lekértük az adatbázisból az adott organizmusra korlátozva, majd elvégeztük a Protein-protein BLAST (blastp) 
elemzést a SARS-CoV-2 nukleokapszid-fehérjére (szekvencia azonosító: YP_009724397.2). 
o A SARS-CoV-2 nukleokapszid-fehérje és a SARS-koronavírus Tor2 nukleokapszid-fehérje (szekvencia azonosító: 

YP_009825061.1) között nagyfokú homológia mutatkozott, 91%-os identitással és 94%-os pozitivitással a lekérdezés 
100%-os lefedettsége esetén. A két anyag közötti keresztreaktivitás nem zárható ki. A mikrobiális zavaró hatás nem 
azonosított. 

o Nem találtunk szignifikáns hasonlóságot a SARS-CoV-2 nukleokapszid-fehérje és a Mycobocterium tuberculosis 
közötti Proteinprotein BLAST alapján 1 781 lekérdezett Mycobacterium tuberculosis fehérjével. Így a homológia-
alapú keresztreaktivitás kizárható. A mikrobiális zavaró hatás nem azonosított. 

o A SARS-CoV-2 nukleokapszid-fehérje és a humán koronavírus HKUl nukleokapszid-fehérje (szekvencia azonosító: 
YP_173242.1) közötti homológia 37%-os identitású és 54%-os pozitivitású a lekérdezés 82%-os lefedettsége esetén. A 
homológia relatíve alacsony, azonban a keresztreaktivitás nem zárható ki. A mikrobiális zavaró hatás nem azonosított. 

o Nem találtunk szignifikáns hasonlóságot a SARS-CoV-2 nukleokapszid-fehérje és a Pneumocystis jirovecii (PJP) 
közötti Proteinprotein BLAST alapján 3 776 lekérdezett Pneumocystis jirovecii fehérjével. Gyenge, vagy semmilyen 
keresztreaktivitás feltételezhető. Így a homológia-alakú keresztreaktivitás kizárható. A mikrobiális zavaró hatás nem 
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azonosított. 
[Endogén zavaró anyagok vizsgálatai] 
A COVID-19 Ag tesztkészlet engdogén zavaró anyagokra való vizsgálatai során az alábbi táblázatban felsorolt anyagok lettek 
vizsgálva. Minden anyag háromszoros mennyiségben lett tesztelve 3 x LOD, inaktivált SARS-CoV-2 vírussal (NR-52286). 
Minden vizsgált minta a várt eredményt hozta, kimutatva, hogy a COVID-19 Ag tesztkészlet teljesítményét nem befolyásolta 
a táblázatban felsorolt 14 db, potenciálisan zavaró hatású anyag a vizsgált koncentrációban. 
Az alábbi táblázatban az endogén zavaró hatás szempontjából vizsgált anyagok listája látható: 
 
 
 

Potenciálisan zavaró anyag Hatóanyag Koncentráció Eredmény 
Teljes vér Vér (humán) 4,0 % V/V Nincs interferencia 

Mucin Mucin fehérje, I-S típus 0,5 % W/V Nincs interferencia 
Torokfertőtlenítő Benzokain, mentol 0,15 % W/V Nincs interferencia 
Orrgél (NeíMed) Sóoldat 5,0 % V/V Nincs interferencia 

Orrspray Fenilefrin 15,0 % V/V Nincs interferencia 
Afrin Oximetazolin 15,0 % V/V Nincs interferencia 
Zicam Oximetazolin, hidroklorid 5,0 % V/V Nincs interferencia 

Orrspray (Cramolyn) Kromolin nátrium 15,0 % V/V Nincs interferencia 
Alkalol Galphimia glauca, Luffa operculata, 

Sabadilla 
1:10 hígítás Nincs interferencia 

Torokspray Fenol 15,0 % V/V Nincs interferencia 
Tobramycin Tobramycin 0,0004% W/V Nincs interferencia 
Mupirocin Mupirocin 1,0% W/V Nincs interferencia 

Fluticasone Propionate Flutikazon-propionát (glukokortikoid) 5,0 % V/V Nincs interferencia 
Tamiflu Oseltamivir foszfát 0,5 % W/V (5 mg/ml) Nincs interferencia 
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· 

 

 

[Nagydózisú kampóhatás] 
Hővel inaktivált SARS-CoV-2 vírusra nem volt megfigyelhető nagydózisú kampóhatás 1,5 x 105,0 TCID50/mL 
koncentrációig. 
 
[HIVATKOZÁSOK] 
1. Baker, S., Frias, L., and Bendix, A. Coronavirus live updates: More than 92,000 people have been infected and at least 

3,100 have died. The US has reported 6 deaths. Here's everything we know. Business lnsider. March 03, 2020. 
2. Lauer, S.A., et. al. The incubation period of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed 

cases: estimation and application, Ann lntern Med. 2020. 
 
[SZIMBÓLUMOK JEGYZÉKE] 
 

SZIMBÓLUM 
LEÍRÁS 

 Gyártó neve és címe 

 Az Európai Közösségben meghatalmazott képviselő 

 In vitro diagnosztikai gyógyászati eszköz 

 LOT szám 

 Felhasználhatóság ideje 

 Hőmérsékleti határérték 

 CE jelölés 

 Katalógusszám 

 Biológiai kockázat! 

 Tilos újra felhasználni! 

 <n> teszthez elegendő mennyiséget tartalmaz 

 Gyártás ideje 

 Napfénytől védett helyen tartandó 

 Olvassa el a használati útmutatót 

 Szárazon tartandó 

 
 
 Gyártó: Guandong Wesail Biotech Co., Ltd. 0123 
 
Cím: 2F, Building 1, 5 Hualian Street, Songshan Lake Science and Technology Industrial Park, Songshan Lake 
523808 
 Dongguan, Guangdong, Kína 
Tel.: 86-769-22890969 
E-mail: customer@wesailbio.com 
Honlap: http://en.wesailbio.com 
 
 Lotus NL B.V. 
 
Cím: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, Hága, Hollandia 
E-mail: peter@lotusnl.com 
 
 
Mintagyűjtő tampon 
 
 
 Gyártó: Shenzhen KangDaAn Biological Technology co., LTD 0197 
 
Cím: East-1, 3rd floor, Building 2, Shunheda factory, Liuxiandong industrial zone, Xiii street, Nanshan district, 
Shenzhen 
Tel.: +86-755-82836262 
Fax: +86-755-83426595 
Honlap: www.kdasw.com 
 
 Share Infor Consultant Service LLC Repräsentanzbüro 
 
Cím: Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf 
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