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Набір швидких тестів Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19 Antigen
для визначення антигена коронавірусу SARS-COV-2

Інструкція з використання

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНО GMDN (GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE)
SARS-CoV-2 antigen IVD, kit, immunochromatographic test (ICT), rapid

МЕТА ПРИЗНАЧЕННЯ
Набір реагентів для виявлення антигену коронавіруса SARS-COV-2 ActivXpress+ COVID-19 Antigen
призначений для якісного виявлення антигенів віруса SARS-CoV-2 (коронавірус тяжкого набутого
респіраторного синдрому -2) у клінічних зразках.
СТИСЛИЙ ОГЛЯД
Нові коронавіруси належать до роду β-коронавірусів (сарбековірусів). COVID-19 - це гостре респіраторне інфекційне
захворювання. В даний час пацієнти, інфіковані новим коронавірусом, є основним джерелом інфекції; безсимптомно
інфіковані люди також можуть бути джерелом інфекції. На основі поточного епідеміологічного дослідження інкубаційний
період становить від 1 до 14 днів, найчастіше від 3 до 7 днів. Основні прояви включають підвищення температури, втому і
сухий кашель. Закладеність носа, нежить, біль у горлі, міалгія та діарея виявляються інколи. Стандартні рекомендації щодо
запобігання розповсюдженню інфекції включають регулярне миття рук, прикривання рота та носа при кашлі та чханні, а також
уникання тісного контакту з будь-ким, хто має симптоми респіраторних захворювань, таких як кашель і чхання.
ПРИНЦИП ТЕСТУ
Набір реагентів для виявлення антигену коронавіруса SARS-COV-2 ActivXpress+ COVID-19 Antigen - це медичний виріб для
діагностики In-vitro, який заснований на принципі мембранного подвійного антитіло-сендвічу. Набір призначений для
виявлення нуклеокапсидного антигену SARS-CoV-2 у мазку з носоглотки або мазку з ротоглотки у пацієнтів з підозрою на
наявність COVID-19. Антигени SARS-CoV-2, присутні в зразку, реагують з частинками, покритими анти-SARS-CoV-2 антитілами, в
тестовій касеті. Потім суміш мігрує вгору по мембрані внаслідок капілярного ефекта і реагує з попередньо нанесеним
антитілом у ділянці тест-лінії. Якщо зразок містить антигени SARS-CoV-2, в області тестової лінії з’явиться кольорова лінія.
Якщо зразок не містить антигенів SARS-CoV-2, в області тестової лінії не буде жодної кольорової лінії, що свідчить про
негативний результат. Щоб служити процедурним контролем, в області контрольної лінії завжди з’являється кольорова лінія,
що вказує на те, що додано належний обсяг зразка та відбулося проникнення мембрани.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Зберігайте набір при кімнітній температурі або охолодженим (2-30℃ ).
Не заморожувати.
Загальний термін зберігання 12 місяців.
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
Тест включає внутрішній контроль. Кольорова лінія, що з’являється в контрольній області (C), підтверджує достатній об’єм
зразків і правильну процедурну техніку. Позитивні та негативні контролі, які не включені до складу набору, можуть бути
використані для підтвердження процедури випробування та для перевірки належної роботи тесту.

КАТАЛОЖНИЙ НОМЕР
EGCV0101
EGCV0101A
EGCV0101B
EGCV0101M
EGCV0101MA
EGCV0101MB

ІДЕНТИФІКАТОР ВИРОБУ UDI
5060774580127
5060774580134
5060774580141
5060774580325
5060774580332
5060774580349

ВМІСТ НАБОРУ
EGCV0101: 1 x Касета для тестування, 1 x Стерильний назофарингеальний тампон, 1 x реагент у пробірці з крапельником
EGCV0101A: 10 x Касета для тестування, 10 x Стерильний назофарингеальний тампон, 10 x реагент у пробірці з крапельником
EGCV0101B: 20 x Касета для тестування, 20 x Стерильний назофарингеальний тампон, 20 x реагент у пробірці з крапельником
EGCV0101M: 1 x Касета для тестування, 1 x Стерильний назофарингеальний тампон, 1 x реагент у пробірці з крапельником
EGCV0101MA: 10 x Касета для тестування, 10 x Стерильний орофарингеальний тампон, 10 x реагент у пробірці з крапельником
EGCV0101MB: 20 x Касета для тестування, 20 x Стерильний орофарингеальний тампон, 20 x реагент у пробірці з крапельником
Кожна касета для тестування містить: мембранна смужка, вкрита анти-SARS-CoV-2 моноклональними антитілами в області
тестової лінії та подушечку з барвником, яка містить частки колоїдного золота, вкриті SARS-CoV-2 моноклональними
антитілами.
Необхідні матеріали, що не входять до складу набору: Рукавички, Таймер
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ
При тестуванні за допомогою 38 ПЛР підтверджених позитивних та 40 підтверджених негативних зразків тести 
показують чутливість 94,7% (36/38) та специфічність 100% (40/40).
Межа виявлення становить 35 нг/мл (з використанням рекомбінантного нуклеокапсидного білка SARS-CoV-2).
Результати показують відсутність перехресної реактивності з коронавірусом людини 229E, коронавірусом людини OC43,
коронавірусом людини HKU1, грипом A (H1N1), грипом B (Yamagata), аденовірусом, а також вірусами MERS, NL63, 229E, 
OC43, HAdV-1, HAdV-3, HAdV-5, HAdV-7, HAdV-8, HAdV-11, HAdV-18, HAdV-23, HPIV-1, HPIV-2, HPIV-3, HPIV-4, HRV-1, 
HRV-14, HRV-42, HMPV, RSV-A, RSV-B при концентрації 1х106 пфо/мл.

ВИМОГИ ДО ЗРАЗКІВ
Зразки, отримані на початку прояву симптомів, містять найвищі вірусні титри. Зразки, отримані після симптомів через 5 
днів, частіше дають негативні результати порівняно з аналізом RT-PCR. Неадекватний зразок, неправильна обробка 
зразка та / або транспортування можуть дати помилково негативний результат; тому навчення збору зразків настійно 
рекомендується через важливість якості зразків для отримання точних результатів випробувань.

ЗАБІР ЗРАЗКІВ
Забір зразків мазка з носоглотки
Вставляйте міні-наконечник тампона на гнучкій основі (металевий або пластиковий) через ніздрю, паралельно 
піднебінню (не вгору), доки не зустрінеться опір, або на відстань, еквівалентну відстані від вуха до ніздрі пацієнта, 
вказуючи на контакт із носоглоткою. Тампон повинен досягати глибини, що дорівнює відстані від ніздрів до зовнішнього 
отвору вуха. Акуратно потріть і покатайте тампон. Залиште тампон на місці на кілька секунд для вбирання виділень. 
Повільно виймайте тампон, обертаючи його. Зразки можна збирати з обох сторін одним і тим же тампоном, але не 
потрібно збирати зразки з обох сторін, якщо міні-наконечник насичений рідиною з першого збору. Якщо носова
перегородка викривлена або закупорка створюють труднощі при отриманні зразка з однієї ніздрі, використовуйте той 
самий тампон, щоб отримати зразок з іншої ніздрі.

Забір зразків мазка з ротоглотки
Введіть тампон у задній відділ глотки до мигдалин. Протріть тампоном ділянки навколо обох мигдаликових стовпів і 
задньої частини ротоглотки, уникайте торкання язика та зубів.
ПІДГОТОВКА ЗРАЗКА ДО ТЕСТУВАННЯ

1. Відкрийте пробірку з буферним розчином. 
2. Вставте тампон до пробірки.
3. Обертайте тампон всередині пробірки протягом 1 хв.
4. Щільно закрийте пробірку її пробкою.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКА
Свіжозібрані зразки слід вносити до буферного розчину якомога швидше і не пізніше через годину після відбору. 

Вже підготовлену робочу суспензію зразка можна зберігати при температурі 2-8 не більше 24 годин. 

Якщо потрібне тривале зберігання, зберігайте при -70 C° і уникайте повторних циклів заморожування-відтаювання.

ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ ТЕСТУ
Перед тестуванням дайте тесту, зразку та / або реагенту досягти кімнатної температури (18-30 C°).
1. Вийміть касету для тестування з фольги та використайте її протягом однієї години.
2. Помістіть касету на чисту і рівну поверхню.
3. За допомогою крапельниці перенесіть 3 краплі (приблизно 100 мкл) зразка 
з реактивом у лунку для зразків (S) тест-касети, після чого запустіть таймер.
4. Зачекайте, поки з’являться кольорові лінії. Прочитайте результати через 15 хвилин. 
Не інтерпретуйте результати після 20 хвилин.

3 краплі зразка

PC
Rectangle
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Негативний результат: Одна кольорова лінія з’являється в області контрольної лінії (C). У тестовій області (T) 
не відображається жоден рядок
Позитивний результат: З’являються дві кольорові лінії. Одна кольорова лінія з’являється в області 
контрольної лінії (C), а інша сусідня лінія з’являється в тестовій області (T).
Недійсний результат: Контрольний рядок не відображається. Недостатній обсяг зразка або неправильні 
процедурні прийоми є найбільш вірогідними причинами. Перегляньте процедуру та повторіть тест з новим 
тестом. Якщо проблема не зникає, негайно припиніть використання тестового набору та зверніться до 
місцевого дистриб’ютора.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Тільки для професійної діагностики in vitro.
Слід розглянути можливість подальшого тестування з молекулярною діагностикою.
Результати тестування на антиген не слід використовувати як єдину основу для підтвердження або 
виключення інфекції SARS-CoV-2, або для інформування про стан зараження.
Негативні результати не виключають зараження SARS-CoV-2, особливо у тих, хто контактував з вірусом.
Позитивні результати свідчать про наявність вірусних антигенів, але для визначення статусу інфекції 
необхідна клінічна кореляція з анамнезом пацієнта та іншою діагностичною інформацією.
Позитивні результати не виключають бактеріального зараження або спільного зараження іншими вірусами.
Цей тест повинен проводити медичний працівник.

Інструкція версії 1.6 від 20.10.2020

Контрольна лінія (C) 

Тестова лінія (C) 

Лунка для зразка (S) 

Позитивний Негативний Недійсний

ТАБЛИЦЯ СИМВОЛІВ ТА ЇХНІХ ЗНАЧЕНЬ

Медичний виріб для діагностики in vitro Повторне використання ЗАБОРОНЕНО

Номер за каталогом Обережно: крихкий матеріал

Виробник
Вмісту достатньо для <n>
тестів

Використати до
Ознайомлення з інструкціями для
застосування

Температурні обмеження Код партії

Цим боком догори
Уповноважений представник
Європейського Союзу

Для одержання технічної консультації й підтримки прохання звертатись до уповноваженого представника
виробника на території України.

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «УКРБІО»,
04080, Україна, Київ, вул.
Новокостянтинівська, 13/10
Тел.: +380 (44) 205-56-20
Електронна адреса:
office.ukrbio@gmail.com

ВИРОБНИК
Edinburgh Genetics Limited
64a Cumberland Street, Edinburgh, United Kingdom EH3 6RE
info@eggenetics.com
(44) 131 261 6686 eggenetics.com




