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punaseks. 

 
COVID-19 antigeeni kiirtest (kolloidkuld) 

Kasutusjuhend 

[Toote nimetus] COVID-19 antigeeni kiirtest (kolloidkuld) 

[Täpne teave] 1 test/komplekt 

[Peamised komponendid] 
 

COVID-19 antigeeni kiirtestikomplektis on järgmised komponendid. 

Komplekti sisu: 

Proovi tüüp Komplekti kuuluvad 

 

[Kasutusvaldkond] 
 

COVID-19 antigeeni kiirtest on kolloidkuld-immuunkromatograafia meetod SARS-CoV-2 
nukleokapsiidantigeenide kvalitatiivseks tuvastamiseks nende inimeste süljes, kelle puhul 
kahtlustatakse COVID-19 nakkust. 

Uued koroonaviirused kuuluvad beetakoroonaviiruste perekonda. COVID-19 on äge hingamisteede 

(Ainult) sülg 1. COVID-19 antigeeni testriba 

2. Süljekogumisanum 
(sisaldab 1 ml ekstraheerimislahust) 

3. Kasutusjuhend 

4. Ühekordne pipett 

nakkushaigus. Inimesed on sellele viirusele üldiselt vastuvõtlikud. Praegu on peamine nakkusallikas 
uudse koroonaviirusega nakatunud patsiendid, kuid nakkusohtlikud võivad olla ka inimesed, kel 
sümptomeid ei esine. Praeguse epidemioloogilise uuringu kohaselt on peiteaeg 1–14 päeva, 
tavaliselt 3–7 päeva. Peamised sümptomid on palavik, väsimus ja kuiv köha. Mõnel juhul ilmnevad 
ninakinnisus, nohu, kurguvalu, lihasvalu ja kõhulahtisus. 

Testi tulemused saadakse SARS-CoV-2 nukleokapsiidantigeeni kindlakstegemisega. Antigeen on 
nakkuse ägedas faasis tavaliselt tuvastatav ülemiste või alumiste hingamisteede proovides. 
Positiivsed tulemused viitavad viirusantigeenide olemasolule, kuid nakkusseisundi 
kindlakstegemiseks on vajalik kliiniline seos haigusloo ja muu diagnostilise teabega. Positiivsed 
tulemused ei välista bakteriaalset infektsiooni ega nakatumist muude viirustega. Avastatud 
antigeen ei pruugi olla kindel haiguse põhjus. Negatiivsed tulemused ei välista SARS-CoV-2 
viirusesse nakatumist ja neid ei tohiks kasutada ainsa alusena otsuste puhul, mis on seotud ravi või 
patsiendile edasiste juhiste andmise, sealhulgas nakkuse kontrolli all hoidmisega. Negatiivseid 
tulemusi tuleks käsitleda arvestades patsiendi hiljutisi kokkupuuteid haiguskandjatega, haiguslugu 
ning SARS-CoV-2-le viitavate kliiniliste tunnuste ja sümptomite esinemist ning vajaduse korral teha 
edasiste otsuste tarbeks molekulaaranalüüs. 

 

[Testi tööpõhimõte] 

Vaja läheb veel järgmisi vahendeid, mis testikomplekti ei kuulu. 
 

1. Taimer 
2. Raam proovianumate jaoks 

3. Isikukaitsevahendid 

[Säilitamistingimused ja kõlblikkusaeg] 
 

1. Hoidke toodet temperatuuril 2–30 °C, kõlblikkusaeg on esialgu 24 kuud. 
 

2. Testriba tuleks kasutada kohe pärast koti avamist. 

3. Reaktiivid ja seadmed peavad testi tegemiseks olema toatemperatuuril (15–30 °C). 

[Proovi võtmine] 
 

1. Süljeproovi võtmine süljekogumisanumaga 

 

Reaktiiv põhineb kolloidkuld-immuunkromatograafia analüüsil. 

Testi ajal kantakse prooviekstraktid testribadele. Kui ekstrakt sisaldab SARS-CoV-2 antigeeni, 
seondub antigeen SARS-CoV-2 monoklonaalsete antikehadega. Külgvoolu teel liigub moodustunud 
kompleks piki nitrotselluloosmembraani kuni imava paberi servani. Kui SARS-CoV-2 antikeha 
kompleks läbib testjoone (joon T, kaetud teise monoklonaalse SARS-CoV-2 antikehaga), püütakse 
see kinni ja testjoon värvub punaseks; Kui kompleks läbib joone C, püüab kontrolljoon (joon C, 
kaetud küüliku IgG-ga) kinni kolloidkullaga märgistatud kitse küülikuvastase IgG ja joon värvub 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eemaldage 
proovivõtutorult kork. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kruvige toru külge 
süljekogumislehter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Köhige sügavalt, tuues 
kuuldavale heli „kuuua“. 
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3 tilka 

 
 

3. Vaadake tulemust 15–20 minuti pärast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Testitulemuste lugemine] 

Negatiivne (–): 

Ainult joon C on värvunud (vt joonist), mis tähendab, et proovis puudub SARS-CoV-2 
antigeen 

 
 

 
Sülitage torusse sügavalt 
kurgust 2 ml sülge (jälgige torul 
olevat 2 ml märgistust). 

 
 
 

Eemaldage süljekogumislehter, 
sulgege toru korgiga ja raputage 
seda 10 korda üles-alla. 

Positiivne (+): 

Värvunud on nii joon C kui ka joon T (vt joonist), mis tähendab, et proov sisaldab SARS- 
CoV-2 antigeeni. 

 

Kehtetu test: 

Joon C ei ole värvunud (vt joonist). Test on kasutuskõlbmatu või seda kasutati valesti. 
Korrake testi uue kassettiga. 

 

2. Proovi transport ja säilitamine 
Proove  tuleks  analüüsida  võimalikult  kiiresti  pärast  nende  võtmist.  Vatipulka  või 
süljeproove  võib  ekstraheerimislahuses  hoida  kuni  24  tundi  toatemperatuuril  või 
temperatuuril 2–8 °C. Külmutamine pole lubatud. 

[Testimismeetod] 

1. Test tuleb teha toatemperatuuril (15–30 °C). 
2. Proovi lisamine testile. 

Süljeproov (süljekogumisanumast): avage kork ja võtke torust pipetiga vedelikku. Tilgutage 3 tilka 
ekstraheerimislahust testribal olevasse süvendisse ja käivitage taimer. 

 
 
 
 

 
Negatiivne tulemus Positiivne testitulemus Kehtetu tulemus 

 

 
[Tulemuste teatamine] 

Positiivne testitulemus 

Proov sisaldab SARS-CoV-2 antigeeni. Positiivsed tulemused viitavad viirusantigeenide 
olemasolule, kuid nakkusseisundi kindlakstegemiseks on vajalik kliiniline seos haigusloo 
ja muu diagnostilise teabega. Positiivsed tulemused ei välista bakteriaalset infektsiooni 
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ega nakatumist muude viirustega. Tuvastatud antigeen ei pruugi olla kindel haiguse 
põhjus. 

 
Negatiivne testitulemus 

Eeldatavasti on tulemus negatiivne. Negatiivsed testitulemused ei välista nakatumist 
ja neid ei tohiks kasutada ainsa alusena ravi- või muude patsiendiga seotud otsuste 
langetamisel, sealhulgas infektsiooni kontrolli all hoidmisega seotud otsused, eriti 
juhul, kui patsiendil on COVID-16-le viitavad kliinilised tunnused ja sümptomid või ta 
on kokku puutunud viiruskandjaga. Vajaduse korral on soovitatav need tulemused 
kinnitada molekulaaranalüüsi meetodiga patsiendihaldusega seotud otsuste 
tegemiseks. 

Kasutuskõlbmatu test 

Ärge teatage tulemusest. Tehke test uuesti. 

[Testi piirid] 
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11. Positiivsed ja negatiivsed prognoositavad väärtused olenevad suuresti levimusmääradest. 
Positiivsed testitulemused on tõenäoliselt valepositiivsed vähese COVID-19 aktiivsuse või selle 
puudumise korral, kui haiguse levimus on väike. Valenegatiivsed testitulemused on 
tõenäolisemad, kui SARS-CoV-2 põhjustatud haiguse levimus on suur. 

12. Seda meetodit on hinnatud ainult inimeselt saadud proovidega kasutamiseks. 

13. Monoklonaalsed antikehad ei pruugi olla võimelised tuvastama SARS-CoV-2 viirusi, millel on 
väiksemad aminohappemuutused sihtepitoobi piirkonnas, või on selle suhtes vähem tundlikud. 

14. Selle testi toimivust ei ole hinnatud patsientidel, kellel puuduvad hingamisteede 
nakkushaiguse nähud ja sümptomid. Asümptomaatiliste isikute puhul võib tulemus olla erinev. 

15. Kasutajad peaksid testi tegema võimalikult kiiresti pärast proovide võtmist. 

16. COVID-19 antigeeni kiirtesti toimivust ei ole tehtud kindlaks antigeeni tuvastamiseks/ 
kinnitamiseks koekultuuri isolaatides ja testi ei tohiks selleks otstarbeks kasutada 

 
1. Kliinilist tulemuslikkust hinnati külmutatud proovidel ja värskete proovide puhul võivad 
testitulemused erineda. 

2. Kasutajad peaksid testi tegema võimalikult kiiresti pärast proovide võtmist. 

3. Positiivsed testitulemused ei välista samaaegset nakatumist muude patogeenidega. 

4. SARS-CoV-2 antigeeni tuvastamise testi tulemused peaksid olema korrelatsioonis haigusloo, 
epidemioloogiliste andmete ja muude andmetega, mis on patsienti hindavale arstile 
kättesaadavad. 

5. Testitulemus võib olla valenegatiivne juhul, kui proovis sisalduv viirusantigeeni tase jääb 
allapoole testi tuvastamispiiri või kui proovi ei võetud ega transporditud nõuetekohaselt. 
Negatiivne testitulemus ei välista seetõttu COVID-19 nakkuse võimalust. 

6. Antigeeni   kogus   proovis   võib   haiguse   progresseerumise   käigus   väheneda.   Pärast   5. 

 
 

[Toimivustunnused] 

 
1. Kliinilise hindamise aruanne 

 

COVID-19 antigeeni kiirtesti (kolloidkuld) kliiniline toimivus tehti kindlaks süljeproovidega, 
millest 221 olid SARS-CoV-2 antigeeni suhtes positiivsed ja 123 negatiivsed, tundlikkusega 
98,19% (95% CI: 95,43–99,50%) ja spetsiifilisusega 100% (95% CI: 97,05–100%). Kliinilised 
proovid kinnitati positiivseks või negatiivseks RT-PCR-kontrollmeetodi abil. 

 
PCR-analüüsi tulemused 

 
Positiivne Negatiivne Kokku 

haiguspäeva võetud proovid on võrreldes RT-PCR-testiga pigem negatiivsed. 

7. Testimismeetodi   eiramine   võib   mõjutada   testi   toimimist   ja/või   muuta   testitulemuse 
kehtetuks. 

8. Selle komplekti sisu võib kasutada ainult SARS-CoV-2 antigeenide kvalitatiivseks tuvastamiseks 
süljeproovidest. 

COVID-19 antigeeni kiirtesti 
(kolloidkuld) tulemused 

Positiivne 

Negatiivne 

Kokku 

217(a) 

4(c) 

221(a+c) 

0(b) 

123(d) 

123(b+d) 

217(a+b) 

127(c+d) 

344(a+b+c+d) 

9. Reaktiiv suudab tuvastada nii elujõulist kui ka mitte-elujõulist SARS-CoV-2 antigeeni. 
Tuvastamisjõudlus sõltub antigeenide hulgast ega pruugi korreleeruda sama prooviga tehtud 
muude diagnoosimismeetoditega. 

10. Negatiivsed testitulemused ei kehti muude kui SARS-CoV-2 viiruse või bakteriaalsete 
infektsioonide kohta. 

 
 
 
 
 

Kliiniline tundlikkus 

 

Kokkulangevusmäär ja 95% usaldusväärsusvahemik 
 

Kokkulangevusmäär 95% usaldusväärsusvahemik 
 

98,19% 95,43%–99,50% 
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Kliiniline tundlikkus 

 
Kogu kokkulangevusmäär 

 

 
100% 

98,84% 

 

 
97,05%–100% 

97,05%–99,68% 
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2. Tuvastamispiir 

COVID-19 antigeeni kiirtesti (kolloidkuld) tuvastamispiir  oli  4,25  ×  102  TCID50/ml. 
Tuvastamispiir määrati kindlaks termoaktiivse SARS-CoV-2 antigeeni piiratud lahjenduste 
abil. 

 
3. Ristreaktiivsus 

COVID-19 antigeeni kiirtest (kolloidkuld) ei ristu järgmiste levinud hingamisteede 
patogeenidega. 

 
Jrk nr Võimalik ristreagent Liigid  Testitud 

kontsentratsioon 
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5. Protsooni efekt 

Kontsentratsioon on 3,40 × 105 TCID50/ml, testi tulemused on kõik positiivsed ja protsooni 
efekt puudub. 

 
 
 
 

4. Segavad ained 

Järgmised  potentsiaalselt  segavad  ained  ei  mõjuta  COVID-19  antigeeni  kiirtesti  (kolloid- 

kuld). Segavate ainete viimased katsekontsentratsioonid on esitatud allolevas tabelis. 

 

Jrk nr Aine nimetus Kontsentratsioon 

 
[Ettevaatusabinõud] 

1. Kasutamiseks in-vitro diagnostikas. 
2. Test on toodetud SARS-CoV-2 valkude tuvastamiseks, seda ei saa kasutada muude vii- 

ruste ja patogeenide puhul. 
3. Ärge kasutage testikomplekti pärast pakendile märgitud aegumiskuupäeva. 
4. Ärge kasutage testi patsiendi proovide hindamiseks juhul, kui kas positiivset või nega- 

tiivset tulemust näitav värviriba ei näita tulemust. 
5. Testitulemus peab olema nähtav. 
6. Ekslike tulemuste vältimiseks tuleb proove käidelda lõigus „Testimismeetod“ kirjeldatud 

viisil. 
7. Ärge kasutage mis tahes komplekti komponenti korduvalt. 
8. Nõuetekohane  proovivõtmine,  säilitamine  ja  nõuetekohane  transportimine  on  testi 

tegemisel äärmiselt tähtsad. 
9. Kui testi tegijal pole eelnevaid  kogemusi,  soovitatakse  teda  vastavalt  koolitada  või 

juhendada. Proovi võtmise ja hindamise ajal tuleb kanda kaitserõivaid, nagu laborikitlit, 
ühekordseid kindaid ja kaitseprille. Kliinilised proovid  võivad  sisaldada patogeenseid 
mikroorganisme, sealhulgas hepatiidiviiruseid või HI-viirust. Kõigi proovide käitlemisel, 
säilitamisel ja võtmisel tuleb alati järgida üldisi ettevaatusabinõusid ja asutusesiseseid 
suunised. 

10. Kasutatud testikomplekte tuleb käidelda bioloogiliselt ohtlike jäätmetena ja eemaldada 
kasutusest asjaomaste riiklike, piirkondlike ja kohaliku omavalitsuse nõuete kohaselt. 

11. Komplekti komponentide kohta käivaid ohusümboleid, ohutust, käitlemist ja kasutusest 
kõrvaldamist hõlmav lisateave on ohutuskaardil. 

12. Testikomplekti sisu käitlemisel tuleb kanda sobivaid kaitserõivaid, kindaid ja prille/näo*- 
kaitset. 
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[CE-märgiste loetelu] 

 

In-vitro diagnostikum, 

mitte alla neelata 

 
Kasutatav kuni 

 
Tähelepanu! Järgige lisas 

toodud juhiseid 

 
Piirtemperatuur 

 
Euroopa Liidu volitatud 

esindaja 

 
 

Kaitsta päikesekiirguse eest 
 

 
Tootmiskuupäev 

 

Ühekordseks kasutamiseks 
 
 

Järgige enne kasutamist 

kasutusjuhendit 

 
Tootja 

 

 
Partii number 

 

 
Toodet tuleb hoida kuivas kohas 

 

 
Mitte kasutada, kui pakend 

on kahjustatud 

 
Bioloogilised ohud 

 
Toode vastab in-vitro diagnostikaga seotud EL-i määrusele 98/79/EÜ 

 
 

[Tootja] 
 

 
Anbio (Xiamen) Biotechnology Co.,Ltd. 

Aadress: No.2016, Wengijao West Road, Xinyang Street, Haicang District, Fuijan 

Lotus NL B.V. 

Aadress: Konigin Julianaplein 10, 1e Verd,2595AA, Den Haag, Holland 
 

Sunbeam International GmbH 
Kochstr.1, 47877, Willich, 
Saksamaa 
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