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2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test 
Szybki test immunochromatograficzny 

do wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciwko 2019-nCoV w krwi pełnej, surowicy lub osoczu 
Tylko do profesjonalnej diagnostyki in vitro 

Nr kat. 1-363-K025 kasetki testowe: 25 szt. 

ZASTOSOWANIE 
Test 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test jest szybkim testem 
immunochromatograficznym do jakościowego wykrywania u ludzi 
przeciwciał IgG i IgM przeciwko 2019-nCoV w pełnej krwi, surowicy lub 
osoczu. 

WSTĘP 
Koronawirusy posiadają osłonkę oraz pojedynczą nić RNA. Posiadają 
średnicę ok 60 do 220nm i są szeroko rozpowszechnione wśród ludzi i 
innych ssaków. Większość wywoływanych infekcji posiada łagodny 
przebieg jednak istnieją dwa szczepy powodujące groźne infekcje : 
wirus zespołu ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS-COV) oraz 
wirus bliskowschodniego zespołu oddechowego (MERS-COV)1,2. Przez 
ponad dwie dekady wspomniane koronawirusy były przyczyną 
zachorowań ponad 10000 osób. Wskaźnik śmiertelności SARS CoV 
wynosi około 10%, a wskaźnik śmiertelności MERS CoV wynosi około 
37%3,4. 
W grudniu 2019 r. w Wuhan ,Hubei pojawiła się seria niewyjaśnionych 
przypadków zapalenia płuc, których objawy kliniczne były bardzo 
podobne do wirusowego zapalenia płuc. 7 stycznia 2020 r. na 
podstawie sekwencji genomu z próbki pochodzącej z dolnych dróg 
oddechowych wykazano typową morfologię koronawirusa różniącą się 
od sześciu wcześniej odkrytych koronawirusów (w tym SARS CoV i 
MERS CoV). Nowy koronawiru został nazwany 2019 nCoV 5. 8 lutego 
2020 r. zapalenie płuc wywołane przez nowy koronawirus zostało 
tymczasowo nazwane zapaleniem płuc 2019 nCoV (Określane jako 
nowe zapalenie wieńcowe płuc, NCP). Infekcja wirusem zwykle 
rozprzestrzenia się z jednej osoby na drugą poprzez bezpośredni 
kontakt lub drogę kropelkową. Typowymi objawami zakażenia są: 
objawy ze strony układu oddechowego, gorączka, kaszel, duszność, 
trudności w oddychaniu. U pacjentów pojawia się zapalenie płuc, a 
badania CT klatki piersiowej wykazują nieprawidłowości. W ciężkich 
przypadkach choroba postępuje szybko. W ciągu kilku dni może 
wystąpić zespół ostrej niewydolności oddechowej, wstrząs septyczny, 
trudna do skorygowania kwasica metaboliczna i zaburzenia krzepnięcia. 
Infekcje wywoływane 2019 nCoV, podobnie jak SARS, może 
powodować wysoką śmiertelność. 

ZASADA METODY 
2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test jest jakościowym testem 
immunochromatograficznym przeznaczonym do wykrywania 
przeciwciał klasy IgG i IgM przeciwko 2019-nCoV w próbkach krwi 
pełnej, surowicy lub osoczu. Do znakowania białka N, białka S oraz 
króliczych przeciwciał IgG zostało użyte złoto koloidalne. Kompleksy 
złoto koloidalne-antygen oraz złoto koloidalne-królicze przeciwciało IgG 
zostały powleczone na membranie paska testowego. 
W polu testowym IgG, IgM oraz na linii kontrolnej C zostały powleczone 
przeciwciała mysie antyludzkie IgG, przeciwciała mysie antyludzkie IgM  
i przeciwciała kozie antykrólicze IgG. Jeśli testowana próbka jest 

pozytywna pod względem przeciwciała IgG, przeciwciało IgG swoiste 
dla białka nCoV 2019 łączy się z białkiem nukleokapsydu znakowanym 
koloidalnym złotem. Powstały kompleks migruje wzdłuż membrany 
testowej na zasadzie sił kapilarnych i reaguje z przeciwciałami 
przeciwko ludzkim IgG w regionie linii testowej IgG. Jeżeli badana 
próbka zawiera przeciwciała klasy IgG skierowane przeciwko 2019-
nCoV, w obszarze linii testowej IgG pojawi się barwna linia. W regionie 
linii testowej IgM znajdują się zaadsorbowane przeciwciała skierowane 
przeciwko ludzkim IgM. Jeżeli badana próbka zawiera przeciwciała klasy 
IgM przeciwko 2019-nCoV, powstały kompleks antygen – przeciwciało 
reaguje z przeciwciałami skierowanymi przeciwko ludzkim IgM. W 
rezultacie w obszarze linii testowej IgM pojawia się barwna linia. 
Znakowane koloidalnym złotem przeciwciała królicze IgG reagując z 
kozim przeciwciałem antykróliczym IgG powodują powstawanie 
kolorowej linii w regionie kontrolnym C. Jeśli oba przeciwciała IgG i IgM 
są obecne w badanej próbce w regionach testowych IgG i IgM 
pojawiają się kolorowe linie. Kolorowa linia w obszarze kontrolnym C 
powinna pojawiać się zawsze podczas testowania próbki. Jest to 
potwierdzeniem poprawności procesu chromatograficznego i służy jako 
kontrola wewnętrzna testu. Wynik testu otrzymywany jest po 10 
minutach od naniesienia materiału badanego na kasetkę testową. 

ODCZYNNIKI 
Test zawiera mysie przeciwciała anty-ludzkie IgM, mysie przeciwciała 
anty-ludzkie IgG, kompleks antygen-złoto koloidalne i kompleks królicze 
przeciwciała IgG-złoto koloidalne. Kozie przeciwciała aty-królicze IgG są 
naniesione w regionie linii kontrolnej. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
1. Tylko do profesjonalnej diagnostyki in vitro.
2.Prezd wykonaniem testu należy sprawdzić datę ważności oraz czy 
opakowanie testu nie zostało uszkodzone.
3. Jeżeli badana próbka uległa hemolizie materiał powinien być 
ponownie pobrany od pacjenta.
4. Testy można przechowywać w temperaturze pokojowej. Należy
unikać wilgoci. Testy przechowywane w niskiej temperaturze (NIE
ZAMRAŻAĆ) przed badaniem powinny być doprowadzone do 
temperatury pokojowej.
5. Test powinien być przeprowadzony natychmiast po wyjęciu z foliowej 
saszetki. Długa ekspozycja na powietrze i wilgoć może powodować 
powstanie nieprawidłowych wyników.
6. Dodanie zbyt dużej próbki badanej może powodować powstanie 
błędnych wyników.
7. Wilgotność (> 80%) i temperatura (<10°C lub> 40°C) mogą 
negatywnie wpływać na wyniki.

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ 
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 
pokojowej lub w lodówce (2-30 ° C) przez 18 miesięcy. Nie zamrażać. 

 Zaleca się użycie kasetki testowej w ciągu 0,5 godziny od 
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otwarcia foliowej saszetki 

 Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności na
opakowaniu.

POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBKI  
2019-nCoV IgG / IgM Rapid Test może być wykonywany z zastosowa-
niem próbek pełnej krwi (pobranych z żyły lub palca), surowicy lub 
osocza. 
Krew pełna pobrana z palca: 

 Umyć dłoń pacjenta mydłem i ciepłą wodą lub wyczyść gazikiem
nasączonym alkoholem. Pozostawić do wyschnięcia.

 Masuj dłoń (bez dotykania miejsca nakłucia), pocierając dłoń w
kierunku koniuszka palca środkowego lub serdecznego.

 Przebić skórę sterylnym lancetem. Zetrzeć pierwszą ilość krwi.

 Delikatnie potrzeć dłoń od nadgarstka do dłoni i palca, aby uzyskać 
kroplę krwi nad miejscem nakłucia.

 Dodaj próbkę pełnej krwi pobranej z palca do okna kasetki testowej:
- za pomocą kapilary w ilości 20 µl unikając powstawania bąbelków
powietrza 

 Krew pobrana z palca powinna być zbadana natychmiast.
Krew pełna pobrana z żyły:

 Pobrana krew powinna być zbadana natychmiast. Nie powinno się 
pozostawiać materiału badanego w temperaturze pokojowej przez
dłuższy czas. Krew pełną pobraną przez nakłucie żyły należy
przechowywać w temperaturze 2–8 °C do 2 dni od pobrania. Nie
zamrażać próbek krwi pełnej.

 Przed badaniem doprowadzić próbki do temperatury pokojowej.
Próbki powinny być całkowicie rozmrożone i wymieszane. Próbki nie
powinny być wielokrotnie zamrażane i rozmrażane.

Surowica lub osocze: 

 Oddziel surowicę lub osocze od krwi tak szybko, jak to możliwe, aby
uniknąć hemolizy. Używaj tylko niezhemolizowanych próbek.

 Badanie należy wykonać natychmiast po pobraniu próbek. Nie należy
pozostawiać próbek w temperaturze pokojowej przez dłuższy czas.
Próbki surowicy i osocza można przechowywać w temperaturze 2–8
°C przez okres do 5 dni. W celu długotrwałego przechowywania
próbki należy umieścić ją w temperaturze poniżej -20 °C (do 12
miesięcy). Dopuszczalnych jest 5 cykli zamrażania i rozmrażania

 Przed badaniem doprowadzić próbki do temperatury pokojowej.
Zamrożone próbki należy całkowicie rozmrozić i dobrze wymieszać 
przed badaniem. Próbki nie powinny być wielokrotnie zamrażane i
rozmrażane.

 Jeżeli próbki mają być transportowane, należy je zapakować zgodnie z
przepisami dotyczącymi transportu materiału zakaźnego.

 Jako antykoagulant do pobierania próbki mogą być stosowane: EDTA, 
heparyna i cytrynian sodowy.

SKŁAD ZESTAWU : 
• Kasetki testowe 
• Zakraplacze/Kapilary
• Instrukcja
• Bufor

MATERIAŁY WYMAGANE ALE NIE ZAWARTE W OPAKOWANIU: 

 Pipeta (10-100μL)

 Końcówki do pipet (10-100μL) 

 Stoper

WYKONANIE TESTU 

1. Przed wykonaniem testu dokładnie zapoznaj się z instrukcją
użytkowania;
2. Pozwól, aby test, próbka oraz bufor osiągnęły temperaturę pokojową 
(15-30 ° C) przed badaniem.
3. Umieść kasetę na czystej i równej powierzchni. Przenieś 10 μl 
surowicy/osocza do okienka kasetki testowej. W przypadku gdy
materiałem badanym jest krew pełna pobrana z żyły lub z palca
przenieś 1 pełną kroplę (około 20 μl) próbki do studzienki kasetki
testowej.
4. . Następnie dodaj 2 krople buforu (około 60 μL) do studzienki kasetki
testowej.
5. Odczytaj wynik po 10 minutach (nie odczytuj wyniku po czasie 
dłuższym niż 20 minut). Po 20 minutach wynik może być 
nieprawidłowy.

INTERPRETACJA WYNIKÓW 

         POZYTYWNY NEGATYWNY NIEPRAWIDŁOWY 

POZYTYWNE IgG: Pojawiają się dwie barwne linie. Jedna barwna linia 
powinna zawsze pojawiać się w linii kontrolnej w regionie (C) i barwna 
linia w regionie linii IgG. 
POZYTYWNE IgM: Pojawiają się dwie barwne linie. Jedna barwna linia 
powinna zawsze pojawiać się w linii kontrolnej w regionie (C) i barwna 
linia w regionie linii IgM. 
POZYTYWNE IgG i IgM: Pojawiają się trzy barwne linie. Jedna barwna 
linia powinna zawsze pojawiać się w linii kontrolnej w regionie (C) i 
dwie barwne linie powinny znajdować się w regionie linii IgG i regionie 
linii IgM. 
NEGATYWNY: W obszarze linii kontrolnej (C) pojawia się jedna barwna 
linia. Brak linii w regionie IgG i w regionie IgM. 
NIEPRAWIDŁOWY: Linia kontrolna nie pojawia się. Najbardziej prawdo-
podobnymi przyczynami uzyskania nieprawidłowego wyniku są: niewy-
starczająca objętość próbki lub nieprawidłowe wykonanie testu. Przej-
rzyj procedurę i powtórz badanie używając nowy test. Jeśli problem 
będzie się powtarzał, natychmiast przerwij korzystanie z zestawu te-
stowego i skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem. 

KONTROLA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA 
Wewnętrzna kontrola procedury została wbudowana w test. Barwna 
linia pojawiająca się w obszarze kontrolnym (C) stanowi wewnętrzną 
kontrolę działania testu. Potwierdza wprowadzenie wystarczającej 
objętości próbki i prawidłową technikę wykonywania testu.  
Kontrole nie są dostarczane z tym zestawem; zaleca się jednak 
przetestowanie kontroli dodatnich i ujemnych jako dobrej praktyki 
laboratoryjnej w celu potwierdzenia procedury testowej i 
zweryfikowania prawidłowego wykonania testu. 

OGRANICZENIA 
1. 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test jest przeznaczony wyłącznie do 
diagnostyki in vitro. Wyniki powinny być interpretowane przez lekarza 
prowadzącego w oparciu o dane kliniczne, wyniki innych testów
laboratoryjnych oraz odpowiedzi na leczenie.
2. Nieprawidłowe wyniki mogą być powodowane przez nieprawidłowe 
pobranie próbki do badań, transport, przechowywanie i wykonanie
testu.
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CHARAKTERYSTYKA 
Czułość i swoistość 

Wyniki uzyskane za pomocą 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test porównano 
wykorzystując klinicznie potwierdzone i wykluczone próbki. 

Analiza porównawcza wyników testu na obecność przeciwciał IgG 
Metoda Próbki kliniczne 

Wyniki 
2019-nCoV 
IgG/IgM 
Rapid Test 

Wyniki Pozytywne Negatywne 

Pozytywne 67 (A) 41(B) 68 

Negatywne 7 (C) 106 (D) 
113 

Wyniki 74 107 181 

Czułość diagnostyczna (dodatni wskaźnik koincydencji) 

A / (A + C) × 100% ＝ 90,54% 
Swoistość diagnostyczna (ujemny współczynnik koincydencji) 
D / (B + D) 99,07% 
Całkowity współczynnik koincydencji  
(A + D) / (A + B + C + D) 95,58% 

Analiza porównawcza wyników testu na obecność przeciwciał IgM 
Metoda Próbki kliniczne 

Wyniki 
2019-nCoV 
IgG/IgM 
Rapid Test 

Wyniki Pozytywne Negatywne 

Pozytywne 68 (A) 3 (B) 71 

Negatywne 6 (C) 104 (D) 110 

Wyniki 74 107 181 

Czułość diagnostyczna (dodatni wskaźnik koincydencji) 

A / (A + C) × 100% ＝ 91,89% 
Swoistość diagnostyczna (ujemny współczynnik koincydencji) 
D / (B + D) 97,20% 
Całkowity współczynnik koincydencji 
(A + D) / (A + B + C + D) 95,03% 

Całkowita czułość diagnostyczna testu na obecność przeciwciał IgG/IgM 
wynosi 93,24% , całkowita swoistość diagnostyczna wynosi 97,20% i 
całkowita dokładność wynosi 95,58%. 

Reaktywność krzyżowa 
a. Nie stwierdzono reakcji krzyżowych z endemicznym ludzkim korona-
wirusem (HKU1, OC43, NL63 i 229E),wirusem grypy (H1N1, H3N2,
H5N1, H7N9),wirusem grypy B (Yamagata, Victoria), rinowirusem (A, B, 
C), ludzkim wirusem cytomegalii, norowirusem, wirusem świnki, wiru-
sem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem odry (MAE), enterowirusem
(grupa A, B, C, D), syncytialnym wirusem oddechowym, Wirusem Ep-
steina Barra, adenowirusem (typy 1, 2, 3, 4, 5, 7, 55), rotawirusem,
wirusem odry, przeciwciałem przeciwko Mycoplasma pneumoniae,
wysokim stężeniem przeciwciała IgM i IgG przeciw 2019-nCoV;
b. Reakcja krzyżowa z przeciwciałami wirusa SARS nie została zweryfi-
kowana. Zbieżność sekwencji białka N SARS-CoV i 2019-nCoV wynosi aż 
94%, co może  powodować reakcje krzyżowe z przeciwciałami wirusa
SARS;
c. Nie stwierdzono interferencji z hemoglobiną (≤ 7 mg/ml), bilirubiną
(≤ 300 mg/l), trójglicerydami (≤ 7,5 mM/l);
d. Czynnik reumatoidalny, przeciwciało przeciwjądrowe, przeciwciało 
anty-DNA, przeciwciało anty-mitochondrialne, HAMA-pozytywnych, z 
wysokim stężeniem przeciwciał IgM i IgG przeciwko 2019-nCoV, całko-
wite przeciwciała IgG (≤ 50 g/L) całkowite przeciwciała IgM (≤ 10 g/L) 
nie wpływają na wynik testu;

e. Interferon alfa, zanamivir, ribavirin, oseltamivir, paramivir, lopinavir, 
ritonavir, abidor, levofloxacin, azithromycin, ceftriaxone, Meropenem,
tobramycin, and chlorowodorek histaminy nie wpływa na wynik testu;
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