
Uue Koroonaviiruse (SARS-CoV-2) Antigeeni 
Kiirtestikomplekt (süljest) 

Kasutusjuhend 

2. Proovi ettevalmistamine: 
Kui sülg on kogutud, järgige proovi ettevalmistamise juhiseid koos komplekti kuuluva 
puhverlahusega. 
  MATERJALID  

Komplekti tarvikud 

mitteelujõulise uue koroonaviiruse antigeeni. Testi tulemuslikkus sõltub antigeeni kogusest 
proovis ja ei pruugi olla korrelatsioonis samast proovist tehtud rakukultuuri analüüsiga. 
Positiivne test ei välista teiste patogeenide olemasolu võimalust proovis. Täpse diagnoosi 
saamiseks tuleb võrrelda tulemusi kogu muu olemasoleva kliinilise ja laboratoorse teabega. 

KIIRTEST UUE KOROONAVIIRUSE ANTIGEENIDE KVALITATIIVSEKS 
TUVASTAMISEKS INIMESE SÜLJEST. 
Test on mõeldud kasutamiseks vaid professionaalses in vitro diagnostikas. 

l Testkassett 
l Pakendi 

infoleht 

l Pipett 
l Otsik 

l Ekstraheerimise 
puhverlahus 

l Ekstraheerimise 
toru 

• Negatiivne testitulemus võib tekkida siis, kui proovis on ekstraheeritud antigeeni tase alla testi 
tundlikkuse läve, või kui testitakse halva kvaliteediga proovi. 
• Testi sobilikkust uue koroonaviiruse viirusevastase ravi edenemise jälgimiseks ei ole 

tulemuslikult kindlaks tehtud. 

  KASUTUSOTSTARVE  
Uue Koroonaviiruse (SARS-CoV-2) Antigeeni Kiirtestikomplekt (süljest) on in vitro diagnostiline 
test, millega saab kvalitatiivselt tuvastada 2019. aasta koroonaviiruse nukleoproteiini ja 
ogavalgu glükoproteiini olemasolu inimese orofarüngeaalses süljes, kasutades kiiret 
immunokromatograafilist meetodit SARS-CoV-2 infektsioonide diagnoosimiseks. Viirus 
tuvastatakse uue koroonaviiruse antigeenidele vastavate spetsiifiliste monoklonaalsete 
antikehade põhjal. Testitulemused pakuvad kliinilistele arstidele informatsiooni, mille põhjal 
saab välja kirjutada sobilikke ravimeid. 
  KOKKUVÕTE  
Uued koroonaviirused kuuluvad ß-tüvesse. COVID-19 on akuutne respiratoorne nakkushaigus, 
millele inimesed on reeglina vastuvõtlikud. Viimasel ajal moodustavad uudse koroonaviirusega 
nakatunud patsiendid peamise infektsiooniallika; samuti võivad teisi inimesi nakatada need, kes 
põevad viirust asümptomaatiliselt. Viimaste epidemioloogiliste uuringute põhjal on viiruse 
inkubatsiooniperiood 1 kuni 14 päeva, enamasti 3 kuni 7 päeva. Põhisümptomite alla kuuluvad 
palavik, väsimus ja kuiv köha. Harvemini esineb selliseid sümptomeid nagu kinnine nina või tugev 
nohu, kaelavalud, lihasvalud ja kõhulahtisus.  
Äge akuutne respiratoorne sündroom – koroonaviirus 2 (SARS-CoV-2) on ümbrise ja 
mittesegmenteeritud positiivse polaarsusega genoomiga RNA-viirus, mis põhjustab inimestele 
nakkavat haigust COVID-19. SARS-CoV-2-l on mitu struktuurvalku, sealhulgas oga- (S), ümbris- 
(E), membraan- (M) ja nukleokapsiidvalk (N). 
Praegusel ajal levib uue koroonaviiruse (SARS-CoV-2) mitmeid erisuguseid variante. N501Y 
mutatsioon ja selle ligikaudsed variandid on pälvinud tähelepanu, kuna nende 
mutatsioonipiirkond paikneb viiruse oga glükoproteiini retseptori seondumispiirkonnas, mis 
kõrgendab viiruse nakatavust. In silico analüüs näitas, et N501Y mutatsioon ei mõjutanud 
ogavalgu retseptori seondumispiirkonna primaarset ja tertsiaarset valgustruktuuri. Seetõttu jääb 
selle antigeensus muutumatuks. 

TÖÖPÕHIMÕTE 
Uue Koroonaviiruse (SARS-CoV-2) Antigeeni Kiirtestikomplekt (süljest) on 
immunokromatograafiline membraanitest, milles kasutatakse uue koroonaviiruse suhtes väga 
tundlikke monoklonaalseid antikehi. Testriba koosneb kolmest osast: proovipadjast, 
reagendipadjast ja reaktsioonimembraanist. Reagentmembraan sisaldab kolloidkulda, mis on 
konjugeeritud uue koroonaviiruse vastaste monoklonaalsete antikehadega. 
Reaktsioonimembraan sisaldab uue koronaviiruse sekundaarseid antikehi ning hiire globuliini 
vastaseid polüklonaalseid antikehi, mis on eelnevalt membraanile immobiliseeritud. Kui testile 
lisatakse süljeproov, lahustub reagendipadja konjugeeritud lahus ja liigub koos süljega edasi. 
Kui süljeproov sisaldab uut koroonaviirust, moodustub selle sees uue koroonaviiruse vastase 
konjugaadiga kompleks. Seejärel püütakse viirus kinni (tuvastatakse) spetsiifiliste uue 
koroonaviiruse vastaste monoklonaalsete antikehade poolt, millega on kaetud testi T-piirkond. 
Sõltumata sellest, kas proov sisaldab viirust või mitte, liigub lahus edasi, puutub kokku teise 
reagendiga (hiire immunoglobuliini vastane antikeha) ning seondab ülejäänud konjugaadid, 
tekitades piirkonnas C punase joone.  
Uue Koroonaviiruse (SARS-CoV-2)  Antigeeni Kiirtestikomplekt (süljest) võimaldab tuvastada nii 
SARS-CoV-2 nukleoproteiini kui ka SARS-CoV-2 ogavalgu. ELISA meetodil tegime kindlaks, et 
meie kasutatud antikeha seondub SARS CoV-2 ogavalgu aminohapetega 511-531.  
Geneetiliste SARS-CoV-2 variantide tuvastatavust testiti, uurides tundlikkust rekombinantsete 
SARS-CoV-2 ogavalkude (319 kuni 541aa) suhtes. Nendes testides saavutas uue 
koroonaviiruse (SARS-CoV-2) antigeeni kiirtest variantide B.1.1.7 (Suurbritannia) ja B.1.351 
(Lõuna-Aafrika) tuvastamisel samad väärtused kui standardvariandi tuvastamisel. 
  REAGENDID  
Reagentmembraan sisaldab kolloidkulda, mis on konjugeeritud uue koroonaviiruse vastaste 
monoklonaalsete antikehadega. Reaktsioonimembraan sisaldab uue koroonaviiruse 
sekundaarseid antikehi ja hiire globuliini vastaseid polüklonaalseid antikehi, mis on eelnevalt 
membraanile immobiliseeritud. 
  ETTEVAATUSABINÕUD  
• Test on mõeldud kasutamiseks ainult in vitro diagnostikas.  
• Ärge kasutage testi pärast aegumiskuupäeva möödumist. 
• Enne kasutamist veenduge, et katseseadet sisaldav fooliumkott ei ole kahjustada saanud. 
•  Tehke test toatemperatuuril 15–30 °C. 
• Kandke proovide võtmisel kindaid. Vältige reagentmembraani ja proovipinna puudutamist. 
• Kõiki proove ja kasutatud tarvikuid tuleb käsitseda nakkusohtlikena ning vastavalt kohalikele 

jäätmekäitlusnõuetele ära visata. 
• Vältige veriste proovide kasutamist. 
  SÄILITAMINE JA STABIILSUS  
Säilitage Uue Koroonaviiruse (SARS-CoV-2) Antigeeni Kiirtestikomplekti (süljest) 
toatemperatuuril või külmkapis (2-30°C). Ärge sügavkülmutage. Kõik reagendid on stabiilsed 
kuni nende ümbrisel ja puhverampullil märgitud säilivustähtajani. 
  PROOVI VÕTMINE JA ETTEVALMISTUSED TESTIKS  
1. Proovi võtmine: 
Süljeproov tuleb võtta komplekti kuuluvate kogumisvahendite abil. Järgige allpool välja toodud 
üksikasjalikke kasutusjuhiseid. Käesoleva testi jaoks ei tohiks kasutada ühtegi teist 
kogumisvahendit. Testiks võib kasutada ükskõik millisel kellaajal võetud süljeproovi. 

l Toru alus* l  Sülje kogumise tops/kott l Kilekott 
*20 testiga pakend sisaldab toru alust, Ühe ja viie testiga pakendis kasutatakse toru alusena 
testkarpi ennast. 

Vajalikud tarvikud, mis komplektis ei sisaldu 
l Taimer 
  KASUTUSJUHISED  
Laske enne testi läbiviimist katsevahendil, proovil ja ekstraheerimise puhverlahusel 
toatemperatuuriga (15– 30 °C) ühtlustuda. Ärge pange vähemalt 10 minutit enne 
süljeproovi võtmist midagi suhu, sealhulgas toitu, jooki, närimiskummi, tubakat, vett ega 
suuvett. 
1. Sülitage süljekogumistassi/-kotti piisavalt sülge. 
2. Võtke ekstraheerimistoru ja ekstraheerimispuhvri ampull, eemaldage ekstraheerimispuhvri 

kork ning valage kogu ekstraheerimise puhverlahus ekstraheerimistorusse. 
3. Tõmmake süljekogumistassi seest tilgutiga piisavalt palju sülge. Veenduge, et vedeliku tase 

ei ületaks alumise õhkpadja ja plasttoru vahelist tunnelit. Kandke kogu plasttorus olev sülg 
ekstraheerimistorusse. 

4. Sulgege ekstraheerimistoru ühe otsikuga ning raputage ekstraheerimistoru ettevaatlikult 
umbes 5 sekundit vertikaalses asendis, et sülg ekstraheerimispuhvriga hästi seguneks. 
Voltige kasutatud süljekogumistass/kott pooleks ja visake vastavalt kohalikele 
jäätmekäitlusnõuetele meditsiinilise prügina kilekotis ära. 

 
5. Eemaldage katseseade suletud fooliumpakendist ja kasutage seda võimalikult kiiresti. 
Parimad tulemused saavutatakse, kui analüüs viiakse läbi kohe pärast fooliumpakendi avamist. 
Asetage katseseade puhtale ja tasasele pinnale. Võtke ekstraheerimistoru vertikaalselt kätte ja 
tilgutage 3 tilka testkasseti prooviavasse. Käivitage taimer. 
6. Lugege tulemust 10~20 minuti pärast, kuid mitte hiljem kui 20 minuti pärast. 

 
 
 

  TULEMUSTE INTERPRETEERIMINE  
(Vaadake ülemist illustratsiooni) 

POSITIIVNE: Üks punane joon ilmub kontrollpiirkonda (C) ja üks punane joon testpiirkonda (T). 
Värvitoon võib varieeruda, kuid isegi nõrgalt nähtavat joont tuleks alati lugeda positiivseks 
tulemuseks.  
NEGATIIVNE: Kontrollpiirkonnas (C) ilmub nähtavale üks punane joon ja testpiirkonnas (T) ei 
teki joont. Negatiivne tulemus näitab, et proovis pole uue koroonaviiruse osakesi, või jääb 
viirusosakeste arv alla tuvastatava vahemiku. 
KEHTETU: Kontrollpiirkonda (C) ei ilmu punast joont. Test on kehtetu, isegi kui testpiirkonnas 
(T) on joon. Kontrolljoone kehtetuse kõige tõenäolisemad põhjused on ebapiisav proovimaht või 
valed protseduurimeetodid. Vaadake testimisprotseduur üle ja korrake testi uue testkassetiga. 
Probleemi püsimisel katkestage testikomplekti kasutamine kohe ja pöörduge kohaliku 
edasimüüja poole. 
  PIIRANGUD  
• Uue Koroonaviiruse (SARS-CoV-2) Antigeeni Kiirtestikomplekt (süljest) on skriiningtest 
koroonaviiruse kvalitatiivseks tuvastamiseks selle ägedas faasis. Testi jaoks võetud proovis võib 
antigeeni kontsentratsioon jääda alla reagendi tundlikkuse läve, mistõttu negatiivne testitulemus 
ei välista uue koroonaviirusega nakatumist. 
Uue Koroonaviiruse (SARS-CoV-2) Antigeeni Kiirtestikomplekt (süljest) tuvastab elujõulise ja 

. 

• Positiivsed tulemused ei välista samaaegseid nakatumisi teiste patogeenidega. Negatiivsed 
tulemused ei ole ette nähtud tuvastama muid koroonaviiruse tüvesid peale SARS-CoV-2. 
• Lapsed kipuvad viirust levitama pikemat aega kui täiskasvanud, mis võib põhjustada 
täiskasvanute ja laste proovide analüüsil tundlikkuse läve erinevusi. 
• Viiruse kontsentratsiooni süljes mõjutavad suuresti sellised tegurid nagu toit, toitumine, 
suitsetamine, hingeõhu värskendajad jne. Seetõttu järgige enne proovide kogumist rangelt 
käesolevat juhendit. Negatiivne tulemus võib ilmneda, kui proovis on antigeeni kontsentratsioon 
alla katse avastamispiiri, või kui proovi koguti või transporditi valesti. Seetõttu ei välista 
negatiivne testitulemus SARS-CoV-2 nakatumise võimalust ja seda tuleks kinnitada viiruse 
kultiveerimise testi või PCR-testi abil. 
. 
  TULEMUSLIKUD NÄITAJAD  

Kliiniline hindamine 
Uue koroonaviiruse (SARS-CoV-2) Antigeeni Kiirtestikomplekti (süljest) ja PCR-testi tulemuste 
võrdlemiseks viidi läbi kliiniline hindamine.  
Tulemuslikkust mõõdeti 405 COVID-19 kahtlusega individuaalse sümptomaatilise patsiendi 
orofarüngeaalsest süljest, mis viidi vastavusse proovide kogumise ja ettevalmistamise 
juhistega. Kõik proovid valiti välja ja testiti üksteise järel juhulikustatud pimemeetodiga. 
Kiirtesti tulemuslikkust võrreldi kaubandusliku RT-PCR-testi reagendiga. Kiirtesti tundlikkus oli 
92,9% ja spetsiifilisus 99,58%. Tulemused on kokku võetud allpool: 

Tabel: uue koroonaviiruse (SARS-CoV-2) Antigeeni Kiirtestikomplekt (süljest) vs PCR-test 

Meetod 2019-nCoV Nukleiinhappe 
Testikomplekt (RT-PCR) 

 
Tulemused 

Uue Koroonaviiruse (SARS-
CoV-2) Antigeeni 
Kiirtestikomplekt (süljest) 
 

Tulemus Positiivne Negatiivne 
Positiivne 157 1 158 
Negatiivne 12 235 247 

Tulemused 169 236 405 
Kliiniline tundlikkus = 157/169= 92.9 % (95%CI*:87.89% kuni 
96.00%) Kliiniline spetsiifilisus =235/236=99.58% (95%CI*:97.39% 
kuni >99.99%) 
Täpsus: (157+235)/ (157+1+12+235) *100%=96.79% (95%CI* 94.53% kuni 98.17%) 
*Usaldusvahemik 

Avastamispiir (LOD) 
Testitud 2019-nCoV tüvi Realy Tech toode 
2019-nCoV varu kontsentratsioon 1 X 105 TCID50/mL 
Lahus 1/100 1/200 1/400 1/800 1/1600 
Testitud lahuse kontsentratsioon (TCID50/ml) 1X103 5X102 2.5X 102 1.25X102 62.5 
20 korduse piirväärtuste protsentuaalne 
osakaal 

100(20/20) 100(20/20) 100(20/20) 95(19/20) 10(2/20) 

Avastamispiir (LOD) viirusetüve kohta 1.25 X 102 TCID50/mL 
 

Ristreaktiivsus 
Uue Koroonaviiruse (SARS-CoV-2) Antigeeni Kiirtestiga (süljest) viidi läbi ristreaktiivsuse 
uuringud, mille käigus lisati allpool näidatud tabelis välja toodud patogeene vastavates 
kontsentratsioonides negatiivsetele ja 3XLOD-positiivsetele proovidele. Tulemused kinnitasid, et 
tabelis välja toodud patogeenidega ei esinenud ristreaktiivsust, mis oleks võinud põhjustada 
SARS-CoV-2 antigeeni kiirtesti valepositiivseid või -negatiivseid tulemusi. 

Viirus/Bakter/Parasiit Tüvi Kontsentratsioon 
MERS-coronavirus N/A 72μg/mL 

 
 
 
 
 

Adenoviirus 

Tüüp 1 1.5 x 106TCID50/mL 
Tüüp 3 7.5 x 106TCID50/mL 
Tüüp 5 4.5 x 106TCID50/mL 
Tüüp 7 1.0 x 106TCID50/mL 
Tüüp 8 1.0 x 106TCID50/mL 
Tüüp 11 2.5 x 106TCID50/mL 
Tüüp 18 2.5 x 106TCID50/mL 
Tüüp 23 6.0 x 106TCID50/mL 
Tüüp 55 1.5 x 106TCID50/mL 

 
 

A-tüüpi gripiviirus 

H1N1 Denver 3.0 x 108TCID50/mL 
H1N1 WS/33 2.0 x 108TCID50/mL 
H1N1 A/Mal/302/54 1.5 x 108TCID50/mL 
H1N1 New Caledonia 7.6 x 108TCID50/mL 
H3N2 A/Hong Kong/8/68 4.6 x 108TCID50/mL 

 
B-tüüpi gripiviirus 

Nevada/03/2011 1.5 x 108TCID50/mL 
B/Lee/40 8.5 x 108TCID50/mL 
B/Taiwan/2/62 4.0 x 108TCID50/mL 

Respiratoorne 
süntsütiaalviirus (RSV) 

N/A 2.5 x 106TCID50/mL 



 Partiinumber  
CE-märgis vastavalt EC 
Direktiivile 98/79/EC 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interferents 
Uue Koroonaviiruse (SARS-CoV-2) Antigeeni Kiirtesti (süljest) katsetamise käigus ei esinenud 
interferentsi testivahendi reagentide ja potentsiaalsete interferentsi põhjustavate ainete vahel, 
mis oleksid võinud põhjustada SARS-CoV-2 antigeeni valepositiivseid või -negatiivseid 
tulemusi. Allpool on välja toodud testitud ainete tabel. 
Aine Kontsentratsioon Aine Kontsentratsioon 
Mutsiinid 100μg/mL Atsetüülsalitsüülhape 3.0 mM 
Täisveri 5% (v/v) Ibuprofeen 2.5 mM 
Biotiin 100μg/mL Mupirotsiin 10 mg/mL 
Neo-Synephrine (Phenylephrine) 5%(v/v) Tobramütsiin 10μg/mL 
Afrin ninasprei (oksümetasoliin) 5%(v/v) Erütromütsiin 50uM 
Saline ninasprei 5%(v/v) Tsiprofloksatsiin 50uM 
Homöopaat 5%(v/v) Tseftriaksoon 110mg/mL 
Naatriumkromoglükaat 10 mg/mL Meropeneem 3.7μg/mL 
Olopatadiini hüdrokloriid 10 mg/mL Tobramütsiin 100μg/mL 
Zanamiviir 5 mg/mL Histamiinhüdrokloriid 100μg/mL 
Oseltamiviir 10 mg/mL Peramiviir 1mmol/mL 
Artemeeter-lumefantriin 50uM Flunisoliid 100μg/mL 
Doksütsükliinhüklaat 50uM Budesoniid 0.64nmol/ L 
Kiniin 150uM Flutikasoon 0.3ng/mL 
Lamivudiin 1 mg/mL Lopinaviir 6μg/mL 
Ribaviriin 1 mg/mL Ritonaviir 8.2mg/mL 
Daklatasviir 1 mg/mL Abidor (paratsetamool) 417.8ng/mL 
Atsetaminofeen 150uM Inimeste suuloputusvee 

koondanalüüs 
N/A 

“Konksuefekt” (high-dose-hook-effect) 
Mitmekordselt lahjendatud proovis, mis sisaldas SARS-CoV-2 algsete ehk metsikute tüvede 
kultuuride meediumit (kontsentratsioonis 1X107 TCID50/ml), ei tuvastatud Uue Koroonaviiruse 
(SARS-CoV-2) Antigeeni Kiirtestikomplektiga (süljest) kokkupuutel “konksuefekti”.  
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 In vitro diagnostikas 
kasutatav seade  Säilitada kindlal 

temperatuuril 
 

 
 

Tootja 
 

 
Volitatud 
esindaja 
Euroopa Liidus 

 Tootmiskuupäev  Aegumiskuupäev 

 Mitte korduvkasutada  Jälgige kasutusjuhendit 

 

SÜMBOL 

 
Legionella pneumophila 

Bloomington-2 1 x 105 PFU/mL 
Los Angeles-1 1 x 105 PFU/mL 
82A3105 1 x 105 PFU/mL 

Rinoviirus A16 N/A 1.5 x 106TCID50/mL 
 
 

Mycobacterium tuberculosis 

K 1 x 105PFU/mL 
Erdman 1 x 105PFU/mL 
HN878 1 x 105PFU/mL 
CDC1551 1 x 105PFU/mL 
H37Rv 1 x 105PFU/mL 

 

Streptococcus pneumoniae 
(pneumokokk) 

4752-98 [Maryland (D1)6B-17] 1 x 105PFU/mL 
178 [Poland 23F-16] 1 x 105PFU/mL 
262 [CIP 104340] 1 x 105PFU/mL 
Slovakia 14-10 [29055] 1 x 105PFU/mL 

Streptococcus pyrogens Tüvi T1 [NCIB 11841, 
SF 130] 1 x 105PFU/ml 

 
Mycoplasma pneumoniae 

Mutant 22 1 x 105PFU/ml 
FHstrainof EatonAgent 
[NCTC 10119] 1 x 105PFU/ml 
36M129-B7 1 x 105PFU/ml 

 
 

Koroonaviirus 

229E 1.5 x106TCID /mL 
50 

OC43 1.5 x106TCID /mL 
50 

NL63 1.5 x106TCID /mL 50 

HKU1 1.5 x106TCID /mL 
50 

Inimese metapneumoviirus 
(hMPV) 3 tüüp B1 Peru2-2002 

1.5 x106TCID /mL 
50 

Inimese metapneumoviirus 
(hMPV) 16 tüüp A1 

IA10-2003 
1.5 x106TCID /mL 

50 

 
 

Paragripi viirus 

Tüüp 1 1.5 x106TCID /mL 50 

Tüüp 2 1.5 x106TCID /mL 
50 

Tüüp 3 1.5 x106TCID /mL 50 

Tüüp 4A 1.5 x106TCID /mL 
50 

 

 


