



Instruções de utilização 

I. INTRODUÇÃO 
A síndrome respiratória aguda grave Coronavírus-2 (SARS-CoV-2) responsável pela doença 
Coronavírus em 2019 (COVID-19) surgiu primeiro em dezembro de 2019 na China. O 
surgimento do novo coronavírus SARS-CoV-2 e a sua rápida disseminação em todos os 
continentes provocou grande preocupação a nível das autoridades de saúde locais e 
internacionais, na comunidade científica e nos meios de comunicação e população. A 11 de 
março de 2020, a OMS declara a doença como pandemia. A SARS-CoV-2 provoca doenças do 
trato respiratório levando a pneumonia grave em doentes frágeis, sendo a maioria dos casos 
fatais na população idosa. Na ausência de vacina e tratamento específico, a contenção da 
epidemia assenta também na rápida identificação e na desinfeção de superfícies 
potencialmente contaminadas. Esta estratégia é baseada na disponibilidade de testes de 
deteção rápida a efetuar no local. Os testes de deteção de antigénios são os mais adequados 
para deteção de vestígios do vírus. 

 II. PRINCÍPIO DO TESTE  
Este teste está pronto a usar e é baseado numa tecnologia de 
membrana com nanopartículas coloidais de ouro. Uma membrana de 
nitrocelulose é sensibilizada com anticorpos monoclonais 
direcionados contra antigénio de nucleoproteína altamente 
conservado de SARS-CoV-2.  Outro anticorpo monoclonal é conjugado 
com nanopartículas de outo coloidais. O conjugado é imobilizado 
numa membrana. Este teste visa a deteção de SARS-CoV-2 recolhido 
em zaragatoas. Quando a solução de amostra extraída da zaragatoa 
entra em contacto com a tira de teste, o conjugado solubilizado migra 
com a amostra por difusão passiva e o material do conjugado e 
amostra entram em contacto com o anticorpo de anti-SARS adsorvido 
na banda de nitrocelulose. Se a amostra contiver SARS-CoV-2, o 
complexo conjugado–SARS-CoV mantém-se unido ao anticorpo de 
anti-SARS-CoV-2 imobilizado na nitrocelulose. O resultado é visível 
dentro de 15 minutos sob a forma de uma linha vermelha que se 
desenvolve na banda. A solução continua a migrar até encontrar um 
reagente de controlo que se une a um conjugado de controlo, 
produzindo assim uma segunda linha vermelha.  

V1.3-0n27

COV-Hygien Xpress Kit de deteção no local

Técnica simples e rápida para deteção de SARS CoV-2 nas superfícies

Linha de 

Para baixo

Linha de 

Pega



III. REAGENTES E MATERIAIS  
1. Bandas de COV-Hygien Xpress (x25).  
 As tiras são fornecidas em bolsas de 5 tiras com um dessecante.  
2. Tampão de diluição (3,5 mL). Solução salina tamponada pH 7.5 
  com Tris, EDTA, NaN3 (<0,1%) (x5) 
3. Os tubos, zaragatoas e tampas (x25) são fornecidos em 
 sacos plásticos com fecho zip  
4. Suportes de cartão para tubos 
5. Etiquetas (x25) e marcador (x1)* (* incluídas na referência SARS 
SWB 25) 

IV. PRECAUÇÕES ESPECIAIS  
• Evite tocar na nitrocelulose com os dedos 
• Limpie las superficies muestreadas después de la prueba, para eliminar los rastros de 

tampón 
• Nunca use reagentes de outro kit 
• Se as tiras forem armazenadas num recipiente, este deve ser novamente selado logo que o 

número necessário de tiras para as análises tenha sido retirado, pois são sensíveis à 
humidade. Certifique-se de que o saco dessecante está presente. 

• As linhas verde-claro indicam locais de adsorção de imunorreagentes. A cor verde 
desaparece durante o teste 

• A qualidade dos reagentes não pode ser garantida para além das respetivas datas de 
validade ou se os reagentes não forem armazenados sob as condições necessárias, como 
indicado no anexo.  

• Para evitar a diluição do conjugado de ouro coloidal na solução, não submerja a tira para 
além da linha indicada sob as setas impressas no autocolante.  

V. ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS  
Eliminação de acordo com a legislação de biossegurança.  
Cada utilizador é responsável pela gestão de quaisquer resíduos produzidos e deve 
assegurar que estes são eliminados de acordo com a legislação aplicável.  

VI. ARMAZENAMENTO  
• Um kit fechado pode ser mantido entre 4 e 30 °C e usado até à data de validade indicada na 

embalagem.  
• As tiras mantêm-se estáveis durante 15 semanas depois da bolsa aberta, se mantidas 

fechadas a uma temperatura de 4 a 30 °C em ambiente seco.  
• Evite congelar as tiras e o tampão.  

VII. MANUSEAMENTO E RECOLHA DE AMOSTRAS  
As amostras a testar devem ser obtidas e manuseadas de acordo com métodos standard 
para a recolha de zaragatoas de amostra ambiental. As amostras devem ser testadas logo 
que possível após a recolha. 
Recomenda-se o uso de zaragatoas flocadas ou de espuma, embora outras zaragatoas para 
amostragem analítica também possam ser utilizadas. 
Certifique-se de que as amostras não são tratadas com soluções que contenham formaldeído 
ou derivados.  



VIII. PROCEDIMENTO  

PREPARAÇÕES DO TESTE 

Dobre o rack como apresentado 

Deixe os componentes do kit, numa embalagem fechada, e a amostra atingirem a 
temperatura ambiente (15-30 °C) ante de efetuar um teste. Depois de aberto, efetue o teste de 
imediato.  
• Identifique o teste  (UDI) num rótulo. Coloque o rótulo na parte superior do tubo. O rótulo 

deve ser posicionado de forma a que as linhas de controlo e teste fiquem visíveis quando a 
tira é inserida no tubo. 

• Registe a UDI, data, hora e nome ou número do local. Coloque o tubo de teste marcado no 
rack.  

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
PARA EL MUESTREO DE SUPERFICIE 

• Adicione 15 gotas (cerca de 320 µL) do tampão no tubo. 
• Submerja a zaragatoa no tubo para a humedecer com o tampão. 
• Torça a ponta da zaragatoa para remover o tampão em excesso: puxe a zaragatoa para fora 

do tampão 2/3 para fora do tubo, encostando com cuidado a ponta contra a parede interna 
do tubo e rode a ponta contra a superfície. Nenhuma gota do tampão deverá pender da 
ponta antes do esfregaço. 

• Passe a zaragatoa na superfície a testar 
• Submerja novamente a zaragatoa no tubo.  

Agite o tubo para a frente e para trás 10 vezes, agite a zaragatoa e aperte contra a parede do 
tubo para maximizar a extração da amostra. 

• Limpie las superficies muestreadas después de la prueba, para eliminar los rastros de 
tampón 

• Elimine a zaragatoa de acordo com os requisitos de biossegurança. 
• Insira uma ponta da tira COV-hygien Xpress, com as setas para baixo. Comece a contar o 

tempo, durante 15 minutos. 
• Os resultados positivos podem ser reportados logo que as linhas de teste e controlo fiquem 

visíveis. 
• Não considere o aspeto das novas linhas após a passagem do tempo de reação. 
• O resultado deve ser lido numa tira molhada. 
• Após a leitura, elimine o tubo com a tira, de acordo com os requisitos de biossegurança. 
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PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
PARA MUESTRAS LÍQUIDAS 

Para uso de investigación, donde la muestra está en un formato líquido. 

• Inserte 100µl de la muestra en el tubo 
• Inserte 100µl del buffer de Cov-Hygien Xpress en el tubo 
• Vortice o sacuda el tubo de un lado a otro 10 veces 
• Descarte los componentes utilizados de acuerdo con los requisitos de bioseguridad. 
• Inserte una tira de COV-Hygien Xpress, flechas hacia abajo. Inicie el cronometraje, durante 

15 minutos. 
• Los resultados positivos pueden ser reportados antes en el momento en que las líneas de 

prueba y control se hagan visibles. 
• No tenga en cuenta la aparición de nuevas líneas después de que haya pasado el tiempo de 

reacción de 30'. 
• El resultado debe ser leído en la tira aún húmeda. 
• Después de la lectura, deseche el tubo con la tira de acuerdo con los requisitos de 

bioseguridad. 

Nota: no se recomienda para muestras viscosas o con altas concentraciones de sal, ya que 
estas características pueden interferir con la prueba. 
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IX. RESULTADOS DE INTERPRETAÇÃO 
Os resultados devem ser interpretados como segue: 

• Resultado de teste negativo: uma linha púrpura 
avermelhado aparece na posição da linha de Controlo 
(C) (linha superior). Nenhuma outra faixa está presente. 

• Resultado de teste positivo: uma faixa púrpura 
avermelhado aparece na posição da linha de Teste (T). 
A intensidade da linha de teste pode variar de acordo 
com a quantidade de antigénios encontrados na 
amostra. Qualquer linha púrpura avermelhado (T), 
mesmo ténue, deve ser considerada como resultado 
positivo. Além disso, uma faixa púrpura avermelhado 
aparece na linha de Controlo (C) ou não (ver 
advertência). 

• Resultado de teste inválido: a ausência de uma linha de 
Controlo indica uma falha no procedimento de teste. Qualquer linha púrpura avermelhado 
(C), mesmo ténue, deve ser considerada como válida. 

Advertência: a linha de controlo indica que a migração ocorreu até ao topo da tira. Valida um 
resultado negativo. No caso de um resultado positivo, a linha de controlo pode não aparecer. 
No entanto, se a linha de teste for positiva deve ser considerada como um verdadeiro 
positivo. 

Nota: uma mancha muito ténue pode surgir na posição da linha de Teste. Não deve ser 
considerado como um resultado positivo. 

X. DESEMPENHO 
O limite de deteção foi determinado com um vírus SARS-CoV-2 quantificado e foi avaliado 
em 5x103 pfu/mL. 

XI. LIMITES DO KIT 
El límite de detección variará principalmente con el tipo de superficie y la técnica de 
muestreo y secundariamente con la fuente de proteína o virus  
- Detectabilidad viral después del muestreo: hasta 5 103 pfu/mL  
- Detectabilidad de la proteína recombinante después del muestreo: hasta 0,3 ng/mL  

No hay reacción cruzada con los siguientes virus: Gripe A, Gripe B, Virus Sincitial 
Respiratorio (RSV), Adenovirus Respiratorio, Parainfluenza, Rinovirus, Metapneumovirus, 
Enterovirus, Coronavirus HKU1, Coronavirus OC43, Coronavirus 229E, Coronavirus NL63 XII.  

PROBLEMAS TÉCNICOS/QUEIXAS 
Se se deparar com um problema técnico ou se o desempenho não corresponder ao 
indicado neste anexo de embalagem: 
1. Registe o número de lote do kit. 
2. Se possível, guarde a amostra no congelador durante o processo de gestão da reclamação. 
3. Contacte a BioMire (contact@biomire.solutions) ou o seu distribuidor local.

Nega.vo Posi.vo


