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COVID-19 Antigén Gyorsteszt 
(kolloidális arany) 

  

A VIZSGÁLAT CÉLJA 

A reOpenTest COVID-19 Antigén gyorsteszt egy laterális 
áramlású immunvizsgálati gyorsteszt, mely a COVID-19 
megbetegedést okozó vírus, a SARS-CoV-2 N-protein 
antigénjének kimutatásán alapszik. A kimutatás orrgarati 
tamponból, orrváladékból történik 2 éves vagy idősebb, 
tüneteket mutató egyéneknél, akik valószínűsíthetően COVID-19 
fertőzöttek, illetve minden olyan tünetes vagy tünetmentes 
egyénnél, akinél más epidemiológiai okból gyanítható COVID-19 
fertőzés. 
Azok, akiknél a reOpenTest COVID-19 Antigén gyorsteszt 
pozitivitást mutat, mindenképpen keressék fel orvosukat további 
tesztek elvégzése céljából, továbbá a fertőzésnek 
közegészségügyi bejelentési kötelezettsége lehet. A pozitív teszt 
nem zárja ki egyidejűleg zajló más vírus vagy bakteriális fertőzés 
lehetőségét. Azok az egyének, akiknek tesztjük negatív, de 
továbbra is fennállnak a COVID-19-re jellemző tünetek, láz, 
köhögés, és/vagy nehézlégzés mindenképpen keressék fel 
orvosukat további tesztelés és kezelés miatt. A helyi és nemzeti 
előírások figyelembevételével a teszteredményeket jelenteni kell 
az egészségügyi szolgáltatónak és a közegészségügyi 
hivatalnak.. 
A reOpenTest COVID-19 Antigén Gyorsteszt professzionális 
felhasználásra készült, de a tesztet végezheti egészségügyileg 
képzett felhasználó is nem laboratóriumi körülmények között, 
illetve egészségügyi dolgozó is mérsékelt vagy magas 
komplexitású tesztek végzésére engedéllyel rendelkező 
laboratóriumban, továbbá betegágy mellett is végezhető a 
kezelés beállításakor. 

ÖSSZEFOGLALÁS 
Az új típúsú koronavírusok a β nemzetségbe tartoznak. A 
SARS-CoV-2 vírus, más néven COVID-19 egy akut, fertőző, légúti 
betegség okozója. Az emberek általánosan fogékonyak rá. 
Jelenleg, az új típusú koronavírussal fertőzött betegek a fő 
forrásai a fertőzésnek, de tünetmentes fertőzött egyének is 
lehetnek hordozók. A jelenlegi epidemiológiai vizsgálatok szerint 
a lappangási idő 1-14 nap, leggyakrabban 3-7 nap. Fő tünetek a 
láz, fáradtság és száraz köhögés. Orrdugulás, orrfolyás, 
torokfájás, izomfájdalom és hasmenés szintén lehetnek tünetek. 

A VIZSGÁLAT ELVE 
A SARS- COV-2 felismerési elv a kettős antitest technikát és a 
kolloidális arany immunokromatográfiát használja a 
SARS-COV-2 antitestek kvalitatív kimutatására orrgarati 
tamponmintából. Két magas specifitású és szenzitivitású 
SARS-COV-2 N antigén monoklonális antitestet használ, ahol az 
egyik a befogó antitest, helyzete állandó a nitrocellulóz membrán 
felismerési régiójában. A másik monoklonális antitest kolloidális 
arannyal jelölt antitest, eloszlatva a kötődési felületen. A 
nitrocellulóz membrán kontroll régió nyúl egér elleni IgG 
antitestével bevont. A kettős antitest szendvics eljárás a teszt 
részen használt, míg az antigén-antitest reakció a kontroll 
területen használt, immunokromatográfiás technikával 

kombinálva. Az érzékelés során a mintát a kapilláris hatás 
alapján kromatografáljuk. Ha a minta tartalmaz SARS-COV-2-t az 
új koronavírus antigén a mintában kapcsolódik a kolloidális 
arannyal jelölt COVID-19 monoklonális antitestekkel és egy 
komplexet alkot, ami aztán kapcsolódik az emberi IgG antitesttel 
ezzel kialakítva az antigén- antitest szendvicset, ekkor lila vonal 
jelenik meg a teszt T vonalában. Más esetben nem jelenik meg 
csík a T zónában. Függetlenül az új koronavírus antitest 
jelenlététől a mintában a kromatográfia folytatódik a kontroll 
régióig és a lila csík megjelenik, amikor az reagál a nyúl egér 
elleni IgG antitesttel. A lila/vörös csík jelenléte a kontroll területen 
bizonyítja, hogy a kromatográfia (az áramlás a membránon) 
normális-e, illetve a reagenst is kontrollálja.  

A TESZT TARTALMA 
KELLÉKEK COVG100 COVG10S COVG10C 
Teszt kazetta 
(*Egyesével fóliacsomagolt) 

25 25 60 

Extrakciós oldatot 
tartalmazó, zárható 
mintagyűjtő cső 

25 25 60 

Reagens oldat 
(*Ampullák sóoldattal) 

1 
(10 ml) 

25 
(400μL) 

60 
(400μL) 

Mintagyűjtő tampon 25 25 60 
Használati leírás 1 1 1 

ESZKÖZÖK MELYEKET A DOBOZ NEM TARTALMAZ 
 Időzítő vagy óra 

 
Megjegyzés: Külső negatív vagy pozitív kontrollt a csomag nem 
tartalmaz. Azonban külső laboratóriumban végzett megerősítő 
teszt szükséges lehet a pozitív vagy negatív teszteredmény 
konfirmálására.  

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 
I RÉSZ 
 A teszt alkalmazása előtt figyelmesen olvassa végig ezt 

az útmutatót. A megfelelő eredmények elérése érdekében 
a teszt elvégzése során szigorúan be kell tartani ezeket. A 
teszt használata kizárólag egészségügyi szakember által 
javasolt. 

 Ez egy egyszer használatos in vitro diagnosztikai eszköz, 
a lejárati dátum előtt felhasználandó. 

 Ne használja, ha az alumínium csomagolás sérült. A 
tesztkazetta a lezárt tasakban maradjon a felhasználási 
időig, felnyitás után azonnal használja fel. 

 A hőmérsékletnek jelentős hatása lehet a teszt 
eredményére. A teszt elvégzése magas hőmérsékleten 
kerülendő. A hidegben tárolt tesztet felbontás előtt 
szobahőmérsékleten kell tárolni a pára megkötés 
elkerülése végett.  

II RÉSZ 
 A klinikai használat fagyasztott mintákkal értékelt, ezért a 

teszt eredmény eltérő lehet friss mintákkal. Ne használjon 
újrafagyasztott-olvasztott mintát. A minta stabilitási 
ajánlása a jelenlegi influenza vírus adatokon alapszik, 
mely eltérhet a SARS-CoV-2-től. A minta a mintavételtől 
számítva a lehető legrövidebb időn belül kerüljön 
tesztelésre, max. egy órán belül. Ha ez nem lehetséges 
kérjük, tekintse meg a „Mintagyűjtés és előkészítés” részt. 

 A doboz tartalma egyedül a minta COVID-19 antigén 
kvalitatív elemzésére alkalmas. 

 Kérjük használja a biztosított mintavételi tampont és 
oldatot a teszteléshez. Ne keverje a tesztkazettákat és 
oldatokat más csomagból származóval. 

 A teszt hibás ha a kontroll (C) vagy teszt (T) területen nem 
jelenik meg csík. Végezzen el egy újabb tesztet. 

 A teszt kizárólag emberből származó minta értékelésére 
alkalmas. 

III RÉSZ 
 Ennek a tesztnek a teljesítőképességét csak légúti 

fertőzés jeleivel és tüneteivel rendelkező betegeknél 
értékelték, a tünetmentes egyéneknél a teljesítmény 
eltérhet.. 

 A pozitív és negatív prediktív értékek nagyban függnek a 
prevalencia mértékétől. A pozitív vizsgálati eredmények 
nagyobb valószínűséggel mutatnak fals pozitív 
eredményeket olyan időszakokban, amikor a SARS-CoV-2 
aktivitás csekély vagy egyáltalán nincs, amikor a 
prevalencia alacsony. Fals negatív vizsgálati eredmények 
nagyobb valószínűséggel fordulnak elő, ha a SARS-CoV-2 
által okozott betegség prevalenciája magas. 

 A teszt szenzitivitása az első tünetek megjelenése után 5 
nappal csökken, összehasonlítva a PCR SARS-CoV-2 
teszttel. 

 A teszt eredménye összefüggésben kell legyen a klinikai 
történettel, epidemiológiai adatokkal és minden más, a 
beteg kórtörténetéből származó adattal. 

 Fals negatív eremény előfordulhat, ha a vírus antigén 
mennyisége a mintában nem éri el a kimutatáshoz 
szükséges minimum mennyiséget, vagy ha a 
mintagyűjtés vagy szállítás nem megfelelően történt. 
Következésképpen a negatív eredmény nem zárja ki a 
SARS-CoV-2 fertőzést. 

 A negatív eredményt feltételekkel kell kezelni és szükség 
esetén jóváhagyott molekuláris vizsgálattal kell 
megerősíteni a klinikai kezelés és a fertőzés elleni 
védekezés céljából. Ha a teszt negatív eredményt ad 
tünetek mellett, akkor ajánlott más klinikai módszereket is 
használni a teszteléshez. 

 A teszt használata nem elfogadott szövet kultúra 
izolátumok azonosítására, megerősítésére, ebben a 
minőségében használni nem szabad. 

 Negatív eredmény nem zárja ki más vírus vagy bakteriális 
fertőzés jelenlétét. 

 Előfordulhat, hogy a monoklonális antitestek nem, vagy 
kisebb szenzitivitással detektálhatóak olyan SARS-CoV-2 
vírusok esetében, melyeknek cél epitóp régiójában kisebb 
aminosav változások mentek végbe. 

IV RÉSZ 
 A teszt elvégzése alatt tegye meg a szükséges 

óvintézkedéseket, mint védőruha és kesztű viselete. A 
használt tesztkazettát, mintavételi tampont, mintavételi 
csövet, stb. fertőtleníteni kell mielőtt kidobjuk. Magas 
nyomású fertőtlenítés ajánlott. 

 A teszt elvégzését követően a teszthez szükséges 
eszközöket (használt tesztkazettát, mintavételi tampont, 
mintavételi csövet, stb.) veszélyes biológiai anyagok 
tárolására szolgáló megfelelő tartályba kell kidobni. 

 Minden mintát és használt kazettát potenciálisan 
veszélyesnek kell tekinteni és a fertőző ágenssel azonos 
módon kell kezelni. A veszélyes biológiai hulladék 
tárolására és kezelésére vonatkozóan kövesse a helyi, 
nemzeti vagy regionális szabályokat. Legújabb 
ajánlásokért látogasson el a www.reopentest.com/ifu 
oldalra vagy keresse fel szolgáltatóját. 

 Az alumínium tasakban nedvesség gátló található. NE 
EGYE MEG! 

 
A TESZT TÁROLÁSA 
A dobozt szobahőmérsékleten tárolja 2 °C  és 30°C között, 
direkt napfénytől óvja. Minőségét megőrzi a dobozon található 
dátumig. NE FAGYASSZA LE! 

A TESZT ELVÉGÉZÉSE 
(Tekintse meg az ábrákat) 

Mintagyűjtés és előkészítés 

 Használja a csomagban található mintavételi tampont. 
 Használható minta típusok: felső légúti traktus mintái 

(orrból, orrgaratból származó) szöveti kultúrák és egyéb 
minták. Megjegyzés: ORRGARATI MINTAVÉTEL AZ 
AJÁNLOTT, ha más mintát használ a szenzitivitás 
alacsonyabb lehet, főleg szájüregi váladéknál. 

 Mintagyűjtés után egy órán belül a teszt elvégzendő. 
Eltérő esetben így tárolja  a mintát: 2-8°C között nem 
tovább 24 óránál, vagy – 20 °C-on max. 3 hónapig. -70 °C-
on hosszabb ideig, de kerülje a kiolvasztást- 
újrafagyasztást. 

 Orrgarati mintavételhez tekintse meg az illusztrációkat 
vagy tekintse meg a https://www.reopentest.com/guide 
weboldalt.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minta kinyerése 
1. Csavarja le a reagens tetejét, öntse bele a teljes 

mennyiséget a mintavételi csőbe (kb. 400 μL). Ha 10 ml-
es oldatot használ csepegtessen 10 cseppet a csőbe (kb. 
kb. 400 μL). 

2. Helyezze a reagenst tartalmazó mintavételi csőbe a 
mintát tartalmazó tampont. Forgassa meg a mintát a 
csőben legalább tízszer a cső oldalához és aljához 
nyomva, hogy minél több reagenssel érintkezhessen. 

3. Hagyja a tampont a csőben 1 percig. 
Detektálás 
4. Tesztelés előtt a zárt reagenst és mintát 

szobahőmérsékleten (15-30°C) kell tárolni.  
5. Tépje el a fólia tasakot a bemetszés helyén és helyezze 

egy egyenes, tiszta és száraz felületre. 
6. Nyomja össze a cső két oldalát, közben távolítsa el a 

tampont a csőből úgy, hogy kipréselje belőle a lehető 
legtöbb mintát. Teljesen zárja le a csövet a fedővel. 

7. Fordítsa fejjel lefelé a mintavételi csövet és csepegtessen 
lassan 4 csepp mintát az S jelöléshez és kezdje el mérni 
az időt. 

8. Várjon 15-20 percet az eredményre. 30 perc elteltével az 
eredmény nem értékelhető. 
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Eredmények kiértékelése 
 Pozitív (+): Két vörös csík, egy a kontroll (C) területen, egy 

pedig a teszt (T) területen. 
Megjegyzés: A szín intenzitása a teszt területen függ a 
SARS-CoV-2 fehérje antigén mennyiségétől a mintában. 
Minden halvány csík is pozitív teszt eredménynek 
tekinthető a teszt területen. 

 Negatív (-): Csak egy csík jelenik meg, a kontroll (C) 
területen, nem jelenik meg csík a teszt (T) területen. 

 Nem értékelhető: Nem jelenik meg csík a kontroll területen. 
Ez azt jelzi, hogy a teszt kivitelezése nem volt helyes, vagy 
a tesztkazetta sérült. 

A TESZT KORLÁTAI 
Ez a teszt elsődlegesen COVID-19 Antigén Teszt, kizárólag 
klinikai laboratóriumoknak vagy egészségügyi dolgozók általi 
használatára készült, nem otthoni tesztelésre. 

TELJESÍTMÉNY JELLEMZŐK 

 Klinikai szenzitivitás, specificitás és pontosság 

A diagnosztikai teljesítmény értékelésére 48 COVID-19 pozitív és 
100 negatív mintát használtak ebben a kutatásban. 

1. táblázat: A COVID-19 Antigén Teszt összehasonlítása a PCR Teszttel 

Módszer PCR 
Összesen 

 

Eredmény Pozitív Negatív 

Pozitív 46 1 47 

Negatív 2 99 101 

Összesített eredmények 48 100 148 

Szenzitivitás = 95.8% (95% CI = 89.17% - 94.39%)  
Specificitás = 99.0% (95% CI = 91.21% - 97.68%)  
Pontosság = 97.9% (95% CI = 92.1% - 98.6%) 

Detektálási határ 
A LOD-vizsgálatok meghatározzák a legalacsonyabb 
kimutatható SARS-CoV-2 koncentrációt, amelynél az összes 
(valóban pozitív) mintán 95%-ban a teszt pozitív eredményt ad. 
Hő- inaktivált vírus 1.15x107 TCID50/ml (a szöveti kultúra fertőzés 
50%-a) kezdő koncentrációval került negatív mintákba, majd 
sorozatban higítva. Minden higítás háromszorosan volt tesztelve 
az Antigén teszttel. A detektálási határ 5.75x102 TCID50/ml volt. 

2. táblázat: A kimutathatósági határ vizsgálatának eredményei 

Koncentráció 
(TCID50/ml) 

Szám 
Pozitív / 

összességében 

Pozitív 
megfelelés 

5.75x102 200/200 100% 
Hook effektus 
A hő- inaktivált SARS-CoV-2 vírussal végzett vizsgálatokban nem 
találtak hook effektust 4.6x105 TCID50/ml koncentrációig. 
Kereszt reakció 
A következő organizmusokat vizsgálták keresztreakció miatt. A 
teszt nem mutatott keresztreaktivitást a következő 
organizmusokkal: 

Lehetséges keresztreakció Koncentráció 
Respiratory Syncytial Vírus A típus 5,5 x 107 PFU/ml 

Respiratory Syncytial Vírus B típus 2,8 x 105 TCID50/ml 

Új Influenza AH1N1 Vírus 2019 1 x 106 PFU/ml 

Szezonális influenza A H1N1 1 x 105 PFU/ml 

Influenza A H3N2 1 x 106 PFU/ml 

Influenza A H5N1 1 x 106 PFU/ml 

Influenza B Yamagata 1 x 105 PFU/ml 

Influenza B Victoria 1 x 106 PFU/ml 

Rhinovírus 1 x 106 PFU/ml 

Adenovírus 3 5 x 107,5 TCID50/ml 

Adenovírus 7 2,8 x 106 TCID50/ml 

EV-A71 1 x 105 PFU/ml 

Mycobacterium tuberculosis 1 x 103 Bacteria/ml 

Mumps vírus 1 x 105 PFU/ml 

Humán koronavírus 229E 1 x 105 PFU/ml 

Humán koronavírus OC43 1 x 105 PFU/ml 

Humán koronavírus NL63 1 x 106 PFU/ml 

Humán koronavírus HKU1 1 x 106 PFU/m 

Parainfluenza vírus 1 7,3 x 106 PFU/m 

Parainfluenza vírus 2 1 x 106 PFU/ml 

Parainfluenza vírus 3 5,8 x 106 PFU/ml 

Parainfluenza vírus 4 2,6 x 106 PFU /ml 

Haemophilus influenzae 5,2 x 106 CFU/ml 

Streptococcus pyogenes 3,6 x 106 CFU/ml 

Streptococcus pneumoniae 4,2 x 106 CFU/ml 

Candida albicans 1 x 107 CFU/ml 

Bordetella pertussis 1 x 104 Bacteria/ml 

Mycoplasma pneumoniae 1,2 x 106 CFU/ml 

Chlamydia pneumoniae 2,3 x 106 IFU/ml 

Influenza B Victoria 1 x 106 PFU/ml 

Legionella pneumophila 1 x 104 Bacteria/ml 

Influenza A H3N2 1 x 106 PFU/ml 

Influenza A H5N1 1 x 106 PFU/ml 

Influenza B Yamagata 1 x 105 PFU/ml 

Influenza B Victoria 1 x 106 PFU/ml 

Rhinovírus 1 x 106 PFU/ml 

 
 Interferencia 
A következő anyagokat, amelyek természetesen előfordulnak a 
légzőszervi mintákban, vagy amelyek mesterségesen 
bejuttathatók az orrüregbe vagy az orrgaratba, a koronavírus-
antigén gyorsteszttel vizsgáltuk az alábbiakban felsorolt 
koncentrációkban, és a teljesítményt nem rontó kategóriába 
soroltuk. 

Anyag megnevezése  Koncentráció 

Emberi vér (EDTA) 20% (v/v) 
Mucin 5 mg/ml 

Oseltamivir phosphate 5 mg/ml 
Ribavirin 5 mg/ml 

Levofloxacin 5 mg/ml 
Azithromycin 5 mg/ml 
Meropenem 5 mg/ml 
Tobramycin 2 mg/ml 

Phenylephrine 20% (v/v) 
Oxymetazoline 20% (v/v) 

0.9% nátrium-klorid 20% (v/v) 
Természetes, nyugtató ALKALOL 20% (v/v) 

Beclomethasone 20% (v/v) 
Hexadecadrol 20% (v/v) 

Flunisolide 20% (v/v) 
Triamcinolone 20% (v/v) 

Budesonide 20% (v/v) 
Mometason 20% (v/v) 

Fluticasone propionate 20% (v/v) 
Fluticasone 20% (v/v) 
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COVG100 / COVG10S / COVG10C 
 

RENDELÉS 
1. Lépjen kapcsolatba  a  reopen Test disztribútorával, aki 
Magyarországon a MeDiRatio Kft.  
2. Látogassa meg a weboldalainkat: 
https://mediratio.hu/reopen-covid-19-antigen-gyorsteszt/, 
http://www.reopentest.com 
3. E-mail: mediratio@mediratio.hu 
 
VEVŐSZOLGÁLAT 
mediratio@mediratio.hu 
service@reopentest.com 
 

 

Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co., Ltd. 
Add: 2nd Floor, No 3 Factory, No 489 WenYun 
Road, TangPu Industrial Park, Dipu Subdistrict, 
Anji county, HuZhou City, ZheJiang Province, 
China. Tel: +8657187763175 

 

Lotus NL B.V. 
Add: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 
2595AA, The Hague, Netherlands. Tel: 
+31644168999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:service@reopentest.com

