
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Használati utasítás 

SARS-CoV-2 nukleokapszid-fehérje antigén, kvalitatív kimutatására orrmintából. Otthoni 

teszt in vitro diagnózishoz.  

 
RENDELTETÉS 

 
A SARS-CoV-2 Antigén Gyorsteszt (orrminta) egyszerhasználatos teszt, amelynek célja a 

SARS-CoV-2 kimutatása, amely a COVID-19 betegséget okozza és az emberi orrmintából 

kimutatható. Ezt a tesztet otthoni használatra tervezték, olyan egyéneknél, akik szerint 

fennáll a COVID-19 gyanúja. Az eredménnyel a SARS-CoV-2 Nukleokapszid-Fehérje 

mutatható ki. Az antigén általában a fertőzés akut fázisában mutatható ki a felső légúti 

mintákban. A pozitív eredmények a vírus antigének jelenlétét jelzik, de a klinikai 

összefüggések megállapítása a beteg kórtörténetével és más diagnosztikai információkkal 

szükségesek a fertőzés állapotának meghatározásához.  

Az egyéneknek, akiknek pozitív lett az eredményük, javasolt önkaranténba vonulniuk, 

felvenniük a kapcsolatot az orvosukkal, egészségügyi szolgáltatójukkal. A pozitív 

eredmények nem zárják ki a bakteriális és más vírus okozta fertőzést. Negatív eredmény 

nem zárja ki a SARS-CoV-2 fertőzést. Azoknál az egyéneknél, akik tesztje negatív lett, de 

továbbra is fennállnak a COVID-szerű tünetei, javasolt felvenniük a kapcsolatot a 

háziorvosukkal, egészségügyi szolgáltatójukkal. 

 
ÖSSZEGZÉS 

 

Az új koronavírusok a β genusba tartoznak. A COVID-19 egy fertőző akut légúti betegség, 

amelyre az emberek általában fogékonyak. Jelenleg a fertőzés fő forrásai az új 

koronavírussal megfertőződött személyek és a tünetmentes fertőzöttek szintén fertőző 

forrást jelentenek. A jelenlegi epidemiológiai kutatások szerint az inkubációs periódus 1-14 

nap, legtöbbször 3-7 nap. A betegség fő tünetei a láz, a fáradékonyság és a száraz köhögés. 

Néhány esetben orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, izomfájdalom és hasmenés is előfordult. 
 

ELV 
 

A SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt az emberi orrmintában jelenlévő SARS-CoV-2 

Nukleokapszid-Fehérje antigének kimutatására szolgáló kvalitatív membrán alapú 

immunoassay. 

 

ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 

1. A teszt elvégzése előtt végig kell olvasni ezt a betegtájékoztatót. 

2. A teszt kizárólag otthoni in vitro diagnosztikai felhasználásra szolgál. 

3. A teszt csak egyszer használható, ne használja újra a tesztet. A lejárati idő után ne 

használja. 

4. A minták és a készletek tárolására szolgáló helyen tilos az étel- és italfogyasztás, 

valamint a dohányzás. 

5. Ne használja a lejáratiidő után. 

6. Tárolja száraz helyen 2-30°C között. 

7. Ne használja fel a tesztet, ha a csomag sérült. 

8. A teszt kizárólag preklinikai tesztként használható, és ha ismételten abnormális 

eredményt tapasztal, ossza meg vizsgálati eredményét orvosával, egészségügyi 

szolgáltatójával, és gondosan kövesse a helyi COVID-irányelveket, követelményeket. 

9. Szigorúan kövesse a megadott időt. 

10. A tesztet csak egyszer használja. Ne szerelje szét és ne érintse meg a tesztablakot a 

tesztkazettából. 

11. A készletet nem szabad lefagyasztani vagy a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után 

használni. 

12. Gyermekektől elzárva tartandó. 

13.  A kezelés után alaposan mosson kezet. 

14.  Győződjön meg arról, hogy megfelelő mennyiségű mintát használ fel teszteléshez. A 

túl sok vagy túl kis minta az eredmény eltéréséhez vezethet. 

15. Ne igya meg a készletben levő puffert. Óvatosan bánjon a pufferrel, és kerülje a bőr- 

vagy a szembejutást, érintkezés esetén azonnal öblítse le bő folyó vízzel. 

16. Gyermekek és fiatalok tesztelését csak felnőtt végezheti. 

17. Ne használja 2 évnél fiatalabb gyermekeknél. 

 

TÁROLÁS 
 

A tesztet a felhasználásig a lezárt tasakban kell tárolni szobahőmérsékleten, vagy hűtőben 

(2-30 °C). A teszt a lejáratidátumig, amely a csomagoláson fel van tüntetve, marad stabil 

állapotban. Felhasználásig ne bontsa ki. NEM FAGYASZTHATÓ. Ne használja a 

lejártidátum után. 

 

BIZTOSÍTOTT ANYAGOK 
 

Tesztkazetta                              Steril mintavevő pálca                        Extrakciós puffer 

Betegtájékoztató 

 

NEM BIZTOSÍTOTT ANYAGOK 
 

Biosafety zsák                                       Stopper 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 

Mosson kezet szappannal és vízzel 20 másodpercig tesztelés előtt és 

után. Ha a szappan és a víz nem elérhető, használjon legalább 60 %-

os alkohol tartalmú fertőtlenítő szert.  

 

Távolítsa el az Extrakciós puffert tartalmazó tubusborítását és 

helyezze a tubust a dobozban levő tartójába. 

 

Orrüregi mintagyűjtés: 

1. Vegye ki a steril pálcát a zacskóból. 

2. Helyezze a pálcát az orrüregébe amíg enyhe ellenállást nem érez (kb. 2 cm-rel feljebb 

az orrnyílástól). Lassan forgassa körbe a pálcát, dörzsölje végig az orrüreg belsejében 

az orrfalat érintve, 5-10 alkalommal. Megjegyzés: Lehet, hogy kényelmetlenül érzi 

magát a mintagyűjtés során. Ne helyezze mélyebbre a pálcát, ha erős ellenállást, vagy 

fájdalmat érez. Amikor az orrnyálkahártya sérült, vagy vérzik, nem javasolt a 

mintagyűjtés. Ha Ön más orrüregéből vesz mintát, akkor vegyen fel maszkot. Ha 

gyerekeken végzi el a mintagyűjtést, lehet, hogy nem szükséges, olya mélyre helyezni 

a pálcát. Nagyon fiatal gyerekek esetében szükség lehet egy másik személyre, hogy a 

gyermek fejét rögzítse a mintagyűjtés közben. 

3. Óvatosan vegye ki a pálcát. 

4. Használja ugyanazt a pálcát a másik orrüregbe helyezve. 

5. Vegye ki a pálcát az orrüregből. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minta feldolgozása: 

1. Helyezze a pácát az Extrakciós csőbe, és győződjön meg arról, hogy hozzáér az 

aljához, és a pálcát jól keverjük össze a pufferrel. Nyomja a pálca fejét a csőhöz és 

forgassa körbe a pálcát 10-15 mp-ig. 

2. Vegye ki a pálcát hozzáérintve a cső belső faláhez. Helyezze a pálcát a Biosafety 

zacskóba. 

3. Zárja be az Extrakciós csövet kupakjával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesztelés 

1. Vegye ki a tesztkazettát a lezárt tasakból, és használja fel 1 órán belül. A legjobb 

ererdményt akkor éri el, ha azonnal felhasználja a tesztkazettát, hogy kinyitotta a 

tasakot. Helyezze a tesztkazettát sík, vízszintes felületre. 

2. Nyissa ki az extrakciós mintacsövet a kupakjával, és fordítsa meg, majd 3 csepp 

extrakciós minntát cseppentsen a teszkazetta mintalyukába (sample, S), majd indítsa 

el a stopprt. Ne mozgassa a tesztkazettát a tesztelés során. 

3. 15 percnél olvassa le az eredményt. Ne olvassa le az eredményt 15- 20 percen túl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: Ha megtörtént az eredmény leolvasása, helyezzen minden felhasznált 

anyagot a műanyag Biosafety zacskóba, és dobja ki a helyi előírásoknak megfelelően. 

 

 

AZ EREDMÉNYEK LEOLVASÁSA 
 
Kérjük ossza meg vizsgálati eredményét egészségügyi szolgáltatójával, és gondosan 

kövesse a helyi COVID-irányelveket / követelményeket. 

 

POZITÍV:* két jól elkülöníthető színes vonal látható. Egy 

színes vonal látható a kontroll területen (C) és egy másik a 

teszt (T) területen. 

*MEGJEGYZÉS: A teszt területen (T) megjelenő csík 

színének intenzitása a mintában jelenlévő SARS-COV-2 

antigén mennyiségétől függően változhat. A teszt területen 

(T) megjelenő bármilyen árnyalatú csík esetén a teszt 

pozitívnak tekintendő. 

A pozitív eredmények azt jelentik, hogy nagy valószínűséggel 

jelen van a COVID-19, de a pozitív mintákat meg kell 

erősíteni. Azonnal vonuljon karanténba a helyi irányelveknek 

megfelelően, és azonnal vegye fel a kapcsolatot 

háziorvosával / orvosával vagy a helyi egészségügyi 

osztállyal a helyi hatóságok utasításainak megfelelően. A 

teszt eredményét egy PCR megerősítő teszt ellenőrzi, és a 

hozzáértők elmagyarázzák a következő lépéseket.  

 

 

NEGATÍV: Egy színes csík látható a kontroll (C) területén. 

(C). A tesztvonal tartományában (T) nem látható színes vonal. 

Nem valószínű, hogy elkapta a COVID-19 vírust. Lehetséges 

azonban, hogy ez a teszt negatív eredményt adjon, amely 

helytelen (Fals negatív) a COVID-19-ben szenvedő 

betegeknél. Ez azt jelenti, hogy még mindig lehet COVID-19 

a szervezetében, annak ellenére, hogy a teszt negatív. 

Negatív eredmény esetén is folytatnia kell az összes védelmi 

és higiéniai intézkedés betartását. Gondosan kövesse a helyi 

COVID irányelveket / követelményeket. 

Ha olyan tüneteket tapasztal, mint fejfájás, migrén, láz, a 

szaglás vagy az ízérzés elvesztése, forduljon a legközelebbi 
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egészségügyi intézményhez a helyi hatóság szabályai 

szerint. Ezenkívül megismételheti a tesztet egy új 

tesztkészlettel. Gyanú esetén 1-2 nap múlva ismételje meg a 

tesztet, mivel a koronavírust nem lehet pontosan kimutatni a 

fertőzés minden fázisában. 

Negatív teszteredmény mellett is be kell tartani a távolságot 

és a higiéniai szabályokat illetve az enyhítésnek / utazásnak, 

az eseményeken való részvételnek stb. meg kell felelni a helyi 

COVID irányelveknek / követelményeknek.  

 

 

ÉRVÉNYTELEN: A kontroll csík nem látható. A kontroll csík 

leggyakrabban elégtelen mintamennyiség vagy nem megfelelően 

elvégzett eljárás esetén nem látható. Olvassa el újra az eljárás 

menetét és ismételje meg a tesztet egy új kazettával. Ha a 

probléma továbbra is fennáll, akkor ne használja tovább a 

tesztkazettát, hanem forduljon a helyi forgalmazóhoz. 

 
KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK 

 

1. Csak a csomagban levő orrpálcát használja a mintagyűjtésre. 

2. A SARS-CoV-2 Antigén Gyors Teszt (Orrminta) csak a mintában levő SARS-CoV-2 

antigén jelenlétére utal. 

3. Ha a teszt eredménye negatív vagy nem-reaktív és a klinikai tünetek fennállmak, az 

azért lehetsége mert nagyon korai a fertőzés, ezért lehet, hogy nem detektálható a vírus. 

Javasoljuk, hogy újra tesztelje magát új tesztkészlettel, vagy molekuláris diagnosztikával, 

hogy kizárja a fertőzés meglétét. 

4. Negatív eredmény nem zárja ki a SARS-CoV-2 fertőzést, főként azokban az egyénekben, 

akik érintkeztek a vírussal. Ellenőrizze a teszt eredményét molekuláris diagnosztikai 

módszerrel, hogy kizárhassa a virus okozta fertőzést. 

5. A COVID-19-re pozitív eredmények bekövetkezhetnek más nem-SARS-CoV-2 

koronavírus törzs fertőzés esetében, vagy más zavaró tényező esetében. 

6. Ezen eljárások be nem tartása megváltoztathatják a teszt teljesítőkészségét. 

7. False negatív eredményhez vezethet, ha helytelenül történt a mintagyűjtés, vagy ha nem 

megfelelően kezeték. 

8. False negatív eredmények történhetnek, ha a mintában nem megfelelő a virus 

mennyisége. 

 

MINŐSÉGI JELLEMZŐK 
 

Klinikai minőségek 
Klinikai értékelést végeztek, összehasonlítva a SARS-CoV-2 Antigén Gyors Teszt és az RT-

PCR teszt eredményeit. A klinikai vizsgálat 847 orrmintát tartalmazott. Az eredmények 

99,4%-os specificitást és 95.4%-os szenzitivitást mutattak 97,8%-os általános pontossággal. 

 
PCR-rel megerősített 

mintaszám 
Helyesen azonosítva Ráta 

Pozitív minta 347 331 95.4%(szenzitivitás) 

Negatív minta 500 497 99.4%(specificitás) 

Összesen 847 828 
97.8%  

(Teljes pontosség)  

95.4% Szenzitivitás: Összesen 347 PCR megerősített pozitív mintából: 331 PCR 

megerősített pozitív mintát detektáltak helyesen az AllTest COVID-19 Antigen Rapid Test 

segítségével. 16 fals negatív eset van. 

99.4% Specificitás: Összesen 500 PCR megerősített negatív minta közül: 497 PCR 

megerősített negatív mintát helyesen detektáltak az AllTest COVID-19 antigén gyors teszt 

segítségével. Csak 3 fals pozitív esetet azonosítottak. 

97.8% Pontosság: Összesen 847 PCR megerősített mintából: 828 PCR megerősített mintát 

detektáltak helyesen az AllTest COVID-19 antigén gyors teszt segítségével. 

A megfigyelt pontosság a vírus a populációban való előfordulásától függően változhat. 

 

Keresztreaktivitás 

A vizsgálati eredményeket nem befolyásolják más légzőszervi vírusok, valamint az alábbi 

táblázatban felsorolt, gyakran előforduló mikrobiális flóra és alacsony patogenitású 

koronavírusok bizonyos koncentrációkban. 

 

Jellemzés Tesztszint Jellemzés Testszint 

Human 

coronavirus 229E 

5x 105 

TCID50/ml 
Measles 

1.58 x 104 

TCID50/ml 

Human 

coronavirus NL63 

1x 106 

TCID50/ml 
Mumps 

1.58 x 104 

TCID50/ml 

Human 

coronavirus OC43 

1x 106 

TCID50/ml 
Arcanobacterium 

1.0x108 

org/ml 

MERS 

coronavirus 

Florida 

1x 104 

TCID50/ml 

Candida 

albicans 

1.0x108 

org/ml 

Human 

coronavirus HKU1 

1x 106 

TCID50/ml 
Corynebacterium 

1.0x108 

org/ml 

Influenza A H1N1 
3.16 x 105 

TCID50/ml 
Escherichia coli 

1.0x108 

org/ml 

Influenza A H3N2 
1 x 105 

TCID50/ml 

Moraxella 

catarrhalis 

1.0x108 

org/ml 

Influenza B 
3.16 x 106 

TCID50/ml 

Neisseria 

lactamica 

1.0x108 

org/ml 

Parainfluenza 

virus 2 

1.58 x 107 

TCID50/ml 

Neisseria 

subflava 

1.0x108 

org/ml 

Parainfluenza 

virus 3 

1.58 x 108 

TCID50/ml 

Pseudomonas 

aeruginosa 

1.0x108 

org/ml 

Respiratory 

syncytial virus 

8.89 x 104 

TCID50/ml 

Pseudomonas 

aeruginosa 

1.0x108 

org/ml 

Adenovirus type 3 
3.16 x 104 

TCID50/ml 

Staphylococcus 

epidermidis 

1.0x108 

org/ml 

Adenovirus type 7 
1.58 x 105 

TCID50/ml 

Streptococcus 

pneumoniae 

1.0x108 

org/ml 

Human 

Rhinovirus 2 

2.81 x 104 

TCID50/ml 

Streptococcus 

pygenes 

1.0x108 

org/ml 

Human 

Rhinovirus 14 

1.58 x 106 

TCID50/ml 

Streptococcus 

salivarius 

1.0x108 

org/ml 

Human 

Rhinovirus 16 

8.89 x 104 

TCID50/ml 

Streptococcus 

sp group F 

1.0x108 

org/ml 

 

Zavaró anyagok 

A vizsgálati eredményeket nem zavarják a következő anyagok adott koncentrációkban: 

Anyag Koncentráció Anyag Koncentráció Anyag Koncentráció 

Teljes vér 20 μl/ml Flunisolide 6.8 ng/ml Rebetol 4.5 μg/ml 

Mucin 50 μg/ml Mupirocin 12 mg/ml Relenza 282 ng/ml 

Budesogen 

orrspray 
200 μl/ml Oxymetazoline 0.6 mg/ml Tamiflu 1.1 μg/ml 

Dexamethasone 0.8 mg/ml Oxymetazoline 12 mg/ml Tobramycin 2.43 mg/ml 

 

EXTRA INFORMÁCIÓK 

 

1. Hogyan működik a SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt? A teszt a SARS-CoV-2 

antigének minőségi kimutatására szolgál sajátmintagyűjtés során orrpálcával. A pozitív 

eredmény jelzi a SARS-CoV-2 antigének jelenlétét a mintában. 

2. Mikor lehet használni a tesztet? SARS-CoV-2 antigén kimutatható akut légúti 

fertőzésben, a vizsgálatot akkor javasolt elvégezni, amikor a tünetek, beleértve a hirtelen 

megjelenésüket is, jelentkeznek az alábbiak közül legalább egyet: köhögés, láz, légszomj, 

fáradtság, csökkent étvágy, izomfájdalom. 

3. Lehet, hogy az eredmény helytelen? Az eredmények pontosak, amennyiben szigorúan 

betartják az utasításokat. Ennek ellenére az eredmény helytelen lehet, ha nem megfelelő 

a mintavétel mennyiség, ill a SARS-CoV-2 antigén gyors teszt nedves lesz a vizsgálat 

előtt, vagy ha az extrakciós puffercseppek száma kevesebb, mint 3 vagy több mint 4. 

Emellett az érintett immunológiai elvek miatt ritka esetekben fennáll a hamis eredmények 

esélye. Az orvossal való konzultáció mindig ajánlott minden vizsgálatnál az immunológiai 

elvek alapján. 

4. Hogyan kell értelmezni a tesztet, ha a vonalak színe és intenzitása különbözik? A vonalak 

színének és intenzitásának nincs jelentősége az eredmény szempontjából. A vonalaknak 

csak homogénnek és jól láthatónak kell lenniük. A tesztet pozitívnak kell tekinteni, 

függetlenül a tesztvonal színének intenzitásától. 

5. Mit kell tennem, ha az eredmény negatív? A negatív eredmény azt jelenti, hogy negatív 

vagy, a víruskoncentráció túl alacsony ahhoz, hogy a teszt felismerje. Ez a teszt azonban 

lehetséges, hogy negatív eredményt ad egyes embereknél helytelenül (false negatív) a 

COVID-19-et tekintve. Ez azt jelenti, hogy még akkor is fennállhat a COVID-19 

vírusfertőzés, ha a teszt negatív. Ha olyan tüneteket tapasztal, mint a fejfájás, migrén, 

láz, szaglás és ízérzés elvesztése, lépjen kapcsolatba a legközelebbi egészségügyi 

intézménnyel a helyi hatóság szabályok szerint. Ezenkívül megteheti, hogy megismételi 

a tesztet egy új tesztkészlettel. Gyanú esetén ismételje meg a vizsgálatot 1-2 nap után, 

mivel a koronavírust nem lehet a fertőzés minden szakaszban pontosan kimutatni. 

Továbbra is be kell tartani a távolságot és a higiéniai szabályokat. Még negatív vizsgálati 

eredmény esetén is be kell tartani a távolságot és a higiéniai szabályokat, enyhítést, 

utazást, rendezvényeken való részvételt stb., kövesse a helyi COVID előírásokat, 

irányelvek, követelmények. 

6. Mit kell tennem, ha az eredmény pozitív? A pozitív eredmény a SARS-CoV-2 antigén 

jelenlétére utal. A pozitív eredmény azt mutatja, hogy nagyon valószínű, hogy Ön elkapta 

COVID-19 vírust. Javasoljuk, hogy azonnal vonuljon önkaranténba a helyi irányelveknek 

megfelelően. Javasoljuk, hogy azonnal forduljon háziorvosához vagy a helyi 

egészségügyi osztályhoz, a helyi hatóságok utasításainak megfelelően. Az Ön 

eredményét ellenőrizni fogják PCR megerősítő teszttel, és elmagyarázza a következő 

lépéseket. 

 
IRODALOM JEGYZÉK 

 

Az új koronavírus okozta tüdőgyulladás (7. Próbaverzió) diagnózisa és kezelési protokoll. 

Nemzeti Egészségügyi Bizottság és Nemzeti Hagyományos Kínai Orvoslás 

Igazgatása.2020. 

 

 

Olvassa el a haszná- 

lalti utasítást 

  A készletben 

található 

tesztek száma 

  

Jogosult képviselő 

 Kizárólag in vitro 

diagnosztikai 

használatra 

  

Felhasznál- 

hatóság 

 
 

Ne használja újra 

 2-30°C között tárolandó   Tételszám  
 Katalóguszám 

 Ne használja fel, ha a 

csomagolás sérült 

  

Gyártór    

 

 

 

 

 

Forgalmazza: 

Screen Pharma Srls 

Via Settevalli, 448 

06129 - Perugia - Italia 

www.screenpharma.it    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forgalmazó:BIO-KASZTEL Kft 

1118 Budapest,  Kelenhegyi út 22., Hungary 

www.kasztel.hu 

info@kasztel.hu 

 

  

http://www.kasztel.hu/

