
 
Covid-19 2019-nCoV IgG/IgM szűrő teszt – 
(ujjbegyszúrással vett teljes vérmintából 

végezhető) egyszerhasználatos gyorstesztkazetta 
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A 2019-nCoV elleni IgG és IgM antitestek kvalitatív kimutatására szolgáló 
gyorsteszt ujjbegyszúrással vett emberi vérmintából. 
Kizárólag szakember általi in vitro diagnosztikai használatra. 
[JAVASOLT FELHASZNÁLÁS] 
A 2019-nCoV IgG/IgM gyorsteszt kazetta egy oldalsó áramlású 
kromatográfiás immunoassay a 2019-nCoV elleni IgG és IgM antitestek 
kvalitatív kimutatására ujjbegyszúrással vett emberi vérmintából. 
[ÖSSZEFOGLALÁS] 
2020. január elején egy új koronavírust (2019-nCoV) azonosítottak a kínai 
Vuhan városában kitört vírusos pneumonia járvány okozójaként, 
amelynek első eseteinél a tünetek 2019. decemberében jelentek meg.1 
A koronavírusok az emberek, az emlősállatok és a madarak körében 
széles körben elterjedt, légúti, enterális, máj- és neurológiai 
megbetegedéseket okozó, burokkal rendelkező RNS vírusok.2 Hat 
koronavírus fajról ismert, hogy emberi megbetegedést okoz.3 Közülük 
négy — a 229E, az OC43, az NL63 és a HKU1 — elterjedt, és normál 
immunrendszerű személyeknél általában megfázásos tüneteket okoz.3 A 
két másik törzs — a súlyos akut légúti szindrómát okozó koronavírus 
(SARS-COV) és a közel-keleti légúti szindrómát okozó koronavírus 
(MERS-COV) — zoonotikus eredetűek, és néha halálos betegséget is 
képesek okozni.4  

A koronavírusok zoonotikusak, ami azt jelenti, hogy állatról emberre is 
terjednek. 
A fertőzés gyakori jelei a légúti tünetek, a láz, a köhögés, a légszomj és a 
nehézlégzés. Súlyosabb esetekben a vírus képes pneumoniát, súlyos 
akut légúti szindrómát, veseelégtelenséget és halált is okozni.5 

A standard ajánlások szerint a fertőzés megelőzése érdekében javasolt a 
rendszeres kézmosás, a száj és az orr köhögéskor és tüsszentéskor 
történő eltakarása, és a hús és a tojás alapos megfőzése. Kerülni kell a 
szoros kontaktust légúti betegség tüneteit mutató, pl. köhögő és tüsszögő 
emberekkel.5 

[ELV] 
A 2019-nCoV IgG/IgM (ujjbegyből vett teljes vérrel használható) 
gyorsteszt kazetta egy kvalitatív, membrán alapú immunoassay a 2019-
nCoV elleni IgG és IgM antitestek kimutatására ujjbegyszúrással vett 
vérmintából. A teszt kétkomponensű, egy IgG és egy IgM komponensből 
áll. Az IgG komponensben az IgG tesztcsík antihumán IgG-vel van 
bevonva. A teszt elvégzése során a minta reagál a tesztkazettában lévő 
2019-nCoV elleni antigénnel bevont részecskékkel. A keverék ezután a 
kapilláris elv alapján felfelé áramlik a kromatográfiás membránon, és ha 
a minta tartalmaz a 2019-nCoV elleni IgG antitesteket, akkor reagál az 
IgG tesztcsík régióban lévő antihumán IgG-vel. Ennek eredményeként 
egy színes vonal jelenik meg az IgG tesztcsík területén. Ugyanígy az IgM 
tesztcsík antihumán IgM-mel van bevonva, és ha a minta tartalmaz a 
2019-nCoV elleni IgM antitesteket, akkor a konjugátum-minta komplex 
reagál az antihumán IgM-mel. Ennek eredményeként egy színes vonal 
jelenik meg az IgM tesztcsík területén. 
Ezért, ha a minta tartalmaz 2019-nCoV elleni IgG antitesteket, akkor egy 
színes vonal jelenik meg az IgG tesztcsík régióban. Ha a minta tartalmaz 
2019-nCoV elleni IgM antitesteket, akkor egy színes vonal jelenik meg az 
IgM tesztcsík régióban. Ha a minta nem tartalmaz 2019-nCoV elleni 
antitesteket, akkor nem jelenik meg színes vonal a tesztcsík régiókban, 
ami negatív eredményt jelent. Az eljárás kontrolljaként egy színes vonal 
mindig megjelenik a kontrollcsík régióban, ami azt jelzi, hogy megfelelő 
mennyiségű minta szívódott fel a membránon. 
[REAGENSEK] 
A teszt antihumán IgM és antihumán IgG antitestet tartalmaz 
fogóreagensként és 2019-nCoV antigént kimutató reagensként. A 
kontrollcsíkhoz kecske anti-egér IgG-t használtak. 
[ÓVINTÉZKEDÉSEK] 
1. Kizárólag szakember általi in vitro diagnosztikai használatra szolgál. A 

lejárati idő után nem használható fel. 
2. A minták, illetve a tesztek kezelésére szolgáló helyiségben nem szabad 

enni, inni, illetve dohányozni. 
3. A tesztet nem szabad felhasználni, ha a tasak sérült. 

 
 

4. Minden mintát fertőzöttként kell kezelni. Minden eljárás során 
be kell tartani a mikrobiológiai kockázatok elkerülésére szolgáló 
óvintézkedéseket, és a mintákat a helyes ártalmatlanításra 
vonatkozó standard eljárás szerint kell megsemmisíteni. 

5. A minták vizsgálata során védőfelszerelést, laboratóriumi 
köpenyt, egyszer használatos kesztyűt és védőszemüveget kell 
viselni. 

6. A teszteléshez megfelelő mennyiségű mintát kell biztosítani. 
Túl sok vagy túl kevés minta pontatlan eredményt okozhat. 

7. A felhasznált tesztet a helyi szabályozásnak megfelelően kell 
megsemmisíteni. 

8. A nedvesség és a hőmérséklet megzavarhatja az eredményt. 
 
[TÁROLÁS ÉS STABILITÁS] 
A kazetta a lezárt tasakban tárolandó szobahőmérsékleten vagy 
hűtőben (2–30°C között). A teszt a lezárt tasakra nyomtatott 
lejárati dátumig stabil. A tesztet a felhasználásig a lezárt tasakban 
kell tárolni. NEM FAGYASZTHATÓ. A lejárati idő után ne 
használja fel. 
[ANYAGOK] 

Biztosított anyagok 
Tesztkazetták – Cseppentők - Használati utasítás – Tűk - 

Alkoholos törlők - Műanyag tasakok 
Szükséges de nem biztosított anyagok 

• Időmérő 
[HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ] 
A teszt elvégzése előtt hagyja a mintát, a puffert és/vagy a 
kontrollokat szobahőmérsékletűre (15-30°C) melegedni. 
1. Vegye ki a tesztkazettát a fóliatasakból és egy órán belül 

használja fel. A legjobb eredmény érdekében a tesztet javasolt 
a fóliatasak felbontása után azonnal elvégezni. 

2. A kazettát helyezze egy tiszta és vízszintes felületre. 
3. A mellékelt alkoholos törlővel tisztítsa meg a középső- vagy a 

gyűrűsujj hegyét a vérvételhez. 
4. Óvatosan fordítsa el és húzza le a steril tű kupakját. A tű hegyét 

nyomja határozottan a középsőujj hegyébe. Az első csepp vért 
ne használja fel. A vérzés serkentése érdekében hüvelykujjával 
és mutatóujjával óvatosan nyomkodja meg a tűszúrás helyének 
környékét. 

5. A cseppentőt függőlegesen tartva szívjon fel annyi vért, hogy a 
szintje egy 1 cm-vel a vonal fölött legyen, és cseppentsen 1 
csepp teljes vért (kb. 20 μl-t) a mintalyukba (S), adjon hozzá 2 
csepp puffert (körülbelül 80 μl-t) és indítsa el az órát. Lásd az 
alábbi ábrát. 

6. Várjon, amíg megjelenik/megjelennek a színes csík(ok). Az 
eredményt 10 perc múlva olvassa le. A 20 perc múlva leolvasott 
eredmény nem tekinthető érvényesnek. 

7. A használt tesztet helyezze a mellékelt zárható műanyag 
tasakba, zárja le, és a helyi szabályozásnak megfelelően dobja 
ki. 

 
[AZ EREDMÉNY LEOLVASÁSA] 
IgG POZITÍV:* Két színes csík jelenik meg Egy színes csíknak 
mindig meg kell jelennie a kontroll vonal helyén (C) és egy másik 
is látható az IgG vonal helyén. 

Fordítsa el 
és húzza le 

Szívja fel a vért 
1 cm-rel a vonal fölé 

Adjon hozzá egy 
csepp vért 

2 csepp puffer 10 perc után olvassa le az 
eredményt 

Pozitív Negatív Érvénytele
n 



IgM POZITÍV:* Két színes csík jelenik meg Egy színes csíknak mindig 
meg kell jelennie a kontroll vonal helyén (C) és egy másik is látható az 
IgM vonal helyén.  
IgM és IgG POZITÍV:* Három színes csík jelenik meg Egy színes 
csíknak mindig meg kell jelennie a kontroll vonal helyén (C) és két másik 
is látható az IgG és az IgM vonal helyén. 
*MEGJEGYZÉS: A tesztcsík helyén látható vonal színének intenzitása 
eltérő lehet a mintában jelenlévő 2019-nCoV antitestek koncentrációjától 
függően. Ezért bármilyen árnyalatú színes csík megjelenése a 
tesztvonalnál pozitívnak tekintendő. 
NEGATÍV Egy színes csík jelenik meg a kontroll vonal (C) helyén Az 
IgG és az IgM vonal helyén nem látható színes csík. 
ÉRVÉNYTELEN: A kontrollvonal nem látható A leggyakoribb ok a 
minta elégtelen mennyisége vagy az eljárás helytelen elvégzése. Olvassa 
el ismét a leírást, és ismételje meg a tesztet egy új készlettel. Ha ismét 
ebbe a problémába ütközik, akkor azonnal hagyja abba a teszt 
használatát és forduljon a helyi forgalmazóhoz.  
[MINŐSÉGELLENŐRZÉS] 
A teszt beépített ellenőrző eszközökkel rendelkezik. A kontroll vonal (C) 
helyén megjelenő színes csík egy beépített ellenőrző eszköz. Ez igazolja 
a megfelelő mintamennyiséget és az eljárás helyes technikáját. A 
készlethez nincs mellékelve kontroll standard, azonban javasolt, hogy a 
helyes laboratóriumi gyakorlatnak megfelelően végezzék el a pozitív és a 
negatív kontrollok tesztelését a teszteljárás jóváhagyása és a teszt 
teljesítményének validálása érdekében. 
[KORLÁTOK] 
1. A 2019-nCoV IgG/IgM (ujjbegyből vett teljes vérrel használható) 

gyorsteszt kazetta kizárólag in vitro diagnosztikai felhasználásra 
szolgál. A teszt a 2019-nCoV elleni IgG és IgM antitestek ujjbegyből vett 
teljes vérmintából történő kimutatására szolgál. Ezzel a kvalitatív 
teszttel nem határozható meg sem a 2019-nCoV elleni IgG és IgM 
antitestek mennyiség, sem koncentrációjuk növekedési sebessége. 

2. A 2019-nCoV IgG/IgM (ujjbegyből vett teljes vérrel használható) 
gyorsteszt kazetta csak a 2019-nCoV elleni IgG és IgM antitestek 
kimutatására szolgál, és önmagában nem alkalmas a 2019-nCoV 
fertőzés diagnózisának felállítására. 

3. Mint minden diagnosztikai tesztnél, az eredményt itt is az orvos 
rendelkezésére álló többi klinikai információval együtt kell értékelni. 

4. Ha a teszt eredménye negatív, de a klinikai tünetek tartósak, akkor 
javasolt további tesztelés, más klinikai módszerekkel. A negatív 
eredmény semmilyen esetben sem zárja ki a 2019-nCoV fertőzöttség 
lehetőségét. 

5  A teszt eredménye az alábbi esetekben lesz negatív: A mintában az új 
koronavírus elleni antitestek titere alacsonyabb a minimális kimutatható 
határértéknél, vagy az új koronavírus antitestek a minta levételének 
időpontjában még nem jelentek meg a vérben (tünetmentes stádium). 

[TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK] 
Szenzitivitás és specificitás 

A 2019-nCoV IgG/IgM (ujjbegyből vett teljes vérrel használható) 
gyorsteszt kazetta készletet a kereskedelemben kapható vezető PCR 
módszerrel vetették össze; és az eredmények alapján a 2019-nCoV 
IgG/IgM gyorsteszt kazetta (ujjbegyből vett teljes vérből) nagy 
szenzitivitású és specificitású. 
IgM eredmény 

Módszer PCR Összes 
eredmény 2019-nCoV IgG/IgM 

gyorsteszt 
Eredmények   Pozitív   Negatív 

Pozitív 20 1 21 
Negatív 0 49 49 

Összes eredmény 20 50 70 
Relatív szenzitivitás: 100% (95%-os KI* 86,0%-100%) 
Relatív specificitás: 98,0% (95%-os KI*: 89,4%-99,9%) 
Pontosság: 98,6% (95%-os KI*: 92,3%-99,96%)  
*Konfidenciaintervallum 
IgM eredmény 

Módszer PCR Összes 
eredmény 2019-nCoV 

IgG/IgM 
gyorsteszt 

Eredmények Pozitív Negatív 
Pozitív 17 2 19 
Negatív 3 48 51 

Összes eredmény 20 50 70 
Relatív szenzitivitás: 85,0% (95%-os KI*: 62,1%-96,8%) 
Relatív specificitás: 96,0% (95%-os KI*: 86,3%-99,5%) 
Pontosság: 92,9% (95%-os KI*: 84,1%-97,6%) 
*Konfidenciaintervallum 

Keresztreaktivitás 
A 2019-nCoV IgG/IgM (ujjbegyből vett teljes vérrel használható) 
gyorsteszt kazetta készletet tesztelték influenza A és influenza B, RSV, 
adenovírus, szifilisz, H. pylori, HIV és HCV elleni antitestekre és HbsAG-
re nézve pozitív mintákkal is. A teszt nem mutatott keresztreaktivitást. 

Zavaró anyagok 
A 2019-nCoV IgG/IgM (ujjbegyből vett teljes vérrel használható) 
gyorsteszt kazettát az alábbi vegyületekkel tesztelték, és nem 
figyeltek meg zavaró hatásokat. 

Triglicerid: 50 mg/dl Aszkorbinsav: 20 mg/dl 
Hemoglobin: 1000 mg/dl Bilirubin: 60 mg/dl 
Összkoleszterin: 6 
mmol/l 
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