
AVENDELSESFORMÅL
COVID-19 Antigen Saliva Test Kit bruges til kvalitativ påvisning af hidtil ukendt 
coronavirus (COVID-19) antigen i spytprøve, kun til in vitro diagnostisk brug.
De nye coronavirus tilhører ß-slægten. COVID-19 er en akut respiratorisk 
infektionssygdom. Folk er generelt modtagelige. I øjeblikket er de patienter, der er
 inficeret med det nye coronavirus, den vigtigste infektionskilde; asymptomatiske 
inficerede mennesker kan også være en smitsom kilde. Baseret på den nuværende 
epidemiologiske undersøgelse er inkubationsperioden 1 til 14 dage, for det meste 3 
til 7 dage. De vigtigste manifestationer inkluderer feber, træthed og tør hoste. 
Næseoverbelastning, løbende næse, ondt i halsen, myalgi og diarré findes i nogle få
tilfælde. Antigen kan generelt detekteres i øvre luftvejsprøver under den akutte 
infektionsfase. Hurtig diagnose af SARS-CoV-2-infektion vil hjælpe sundhedspersonale 
med at behandle patienter og kontrollere sygdommen mere effektivt.

PRINCIP
Dette kit er baseret på princippet om meget specifik antistof-antigen-reaktion og 
kolloid guldmærkning immunokromatografisk analyseteknologi. Reagenset 
indeholder COVID-19 mo- noklonalt antistof præfikset i testområdet (T) på 
membranen og det COVID-19 monoklonale antistof overtrukket på etiketpuden-kolloid 
guldblanding. Prøven dryppes ned i prøvebrønden og reagerer med det monoklonale 
COVID-19-antistof, der er bundet til de præcoatede kolloide guldpartikler ved test. 
Derefter kromatograferes blandingen opad med kapillære effekter. Hvis det er 
positivt, vil antistoffet mærket af kolloidale guldpartikler først binde til COVID-19-virus 
i prøven under kromatografi. Derefter bindes konjugaterne af det monoklonale 
COVID-19-antistof, der er fikseret på membranen, og en rød linje vises i 
testområdet (T). Hvis prøven er nega- tiv, er der ingen rød linje i testområdet (T). 
Uanset om prøven indeholder COVID-19-antigen eller ej, vises der en rød linje i 
kvalitetskontrolområdet (C). Den røde linje, der vises i kvalitetskon- trolområdet (C), 
er standarden til at bedømme, om der er nok prøver, og om den kromatografiske 
proces er normal, og den fungerer også som den interne kontrolstandard for 
reagenset.

LEVEREDE MATERIALER
1. En pose indeholder en testkassette og et tørremiddel. Tørremidlet er kun til 
opbevaring og bruges ikke i testprocedurerne.
2. Prøveekstraktionsbuffer: 1 stk
3. Plastkop: 1 stk
4. Pipette-dropper: 2 stk
5. Reaktionsrør: 1 stk
6. 1 indlægsseddel

3. Spytprøver kan opbevares ved 2-8 °C i op til 48 timer før analysen. Til 
langtidsopbevaring kan prøver fryses ned og opbevares under -20 °C. 
Frosne prøver skal optøes og blandes inden test.

PRIMÆR SAMLING AF PRØVER, HÅNDTERING OG 
OPBEVARING

1. Prøveekstraktion 
(1)Skru låget på en ekstraktionsbuffer af. Tilsæt al ekstraktionsbufferen i et 
reaktionsrør med 0,5 ~ 1 ml spytprøve.

(2)Ryst jævnt, og opret spyt i reaktionsrøret i 1 minut.
(3)Ryst reaktionsrøret igen, før analysen udføres.

FORTOLKNING AF RESULTATER
Negativ: Kun en rød linje vises i kvalitetskontrolområdet (C), og ingen linje vises 
i testområdet (T).
Positiv: To røde streger vises. Den ene er i testområdet (T), og den anden er i 
kvalitetskon- trolområdet (C).
Ugyldig: Der vises ingen rød linje i kvalitetskontrolområdet (C). Dette indikerer, 
enten forkert betjening eller testkassette er forværret eller beskadiget. Gentag 
testen med et nyt sæt. Hvis problemet fortsætter, skal du straks stoppe med 
at bruge dette partinummer og kontakte din lokale leverandør.

KONTROLPROCEDURE
Testkittet har sin egen indbyggede kvalitetskontrolindikator. Efter udførelse af 
testen, og ingen linje i reaktionsmembranens kontrolområde (C) er synlig, er 
prøven ikke tilføjet korrekt, eller testen kan være forværret.

Note: Invalid samples should be treated as infectious pollutants, and samples 
should be collected again.

2. Detektion operationer:
(1)Medbring prøven, testkittet og andre kontroller for at ækvilibrere til 
stuetemperatur inden test.

(2)Åbn en pose med en testkassette. Anbring testkassetten på en tør, 
vandret arbejdsflade.

(3)Hold dropperen lodret, og overfør 3 dråber spytprøve til prøvebrønden 
i testkassetten.

(4)Overhold resultaterne vist inden for 10-15 minutter, og resultaterne 
viste efter 15 minutter har ingen klinisk betydning.

NØDVENDIGT MATERIALE, MEN IKKE LEVERET
1. Ur eller timer

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER
1. Dette produkt er et engangs in vitro diagnostisk reagens. Genbrug det ikke. 
Brug den ikke, hvis den er udløbet.
2. Hver komponent i sættet kan ikke bruges i batches.
3. Det positive resultat opnået ved brug af dette kit kræver yderligere bekræftelse 
ved hjælp af andre metoder.
4. Forsøgsmiljøets temperatur bør undgås. Reaktionstemperaturen skal være 
10 ~ 30 °C, og reaktionsfugtigheden skal være mindre end 60%. Testkassetten, 
der opbevares ved lav temperatur, skal ækvilibreres til stuetemperatur inden 
åbning for at undgå fugtoptagelse.
5. Intensiteten af testlinjens farve er ikke nødvendigvis relateret til koncentrationen 
af antigenet i prøven, og resultatet fortolket efter 15 minutter er ugyldigt.
6. Det anbefales at bruge friske prøver, og brug ikke gentagne gange frysetøprøver.
7. Undgå krydskontaminering af spytprøver ved at bruge en ny plastkop og 
pipettedropper til hver spytprøve.
8. Komponenterne i kittet og det affald, der produceres ved testen, behandles 
som infektiøse forurenende stoffer.

OPBEVARING OG LEVETID EFTER FØRSTE ÅBNING
1. Opbevares ved 2 °C til 30 °C i den forseglede pose indtil udløbsdatoen (24 måneder).
2. Holdes væk fra sollys, fugt og varme.
3. Frys IKKE.
4. Når luftfugtigheden er under 60%, skal du bruge den inden for 1 time efter åbning. 
Når luft- fugtigheden er over 60%, skal du bruge den straks efter åbning. 
Produktionsdato, udløbsdato vil være i etiketten.

PRIMÆR SAMLING AF PRØVER, HÅNDTERING OG 
OPBEVARING
1. Sæt tungen på din overkæbe, og bøj dit hoved for at lade spyt naturligt udskilles 
i en engangsplast.
2. Brug en dropper til at overføre 0,5 ~ 1 ml spyt fra plastikkoppen til reaktionsrøret.KOMPONENTER

Komponenter til teststrimlen i kassetten:
Prøvepude: indeholder pufrede salte og rengøringsmidler.
Mærkatpude: indeholder guldmærket mus anti-COVID-19 monoklonalt antistof. 
Nitrocellulose- membran.
Kontrolområde: indeholder ged anti-mus IgG polyklonalt antistof og buffer. 
Testområde: inde- holder mus-anti-COVID-19 monoklonalt antistof og buffer. 
Absorberende pude: lavet af stærkt absorberende papir.

COVID-19
SALIVA TEST
Kun ti l  professionel in vitro diagnostik brug.

Læs alle oplysningerne i indlægssedlen, før du udfører 
testen.
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BEGRÆNSNINGER
1. Dette kit er kun til påvisning af COVID-19-antigen i human spyt.
2. Testens nøjagtighed afhænger af prøvetagning, aflevering, opbevaring og 
driftsprocedure. Ukorrekt prøveindsamling, forkert opbevaring af prøver, opfriske 
prøver eller gentagne fryse-optøningscyklusser af prøver vil påvirke testresultaterne.
3. Testkassetten giver kun kvalitativ detektion af SARS-COV-2 i prøven. Hvis du har 
brug for at opdage det specifikke indhold af en indikator, skal du bruge de relevante 
professionelle instrumenter.
4. Testresultatet af dette kit er kun til klinisk reference og bør ikke bruges som det 
eneste grundlag for klinisk diagnose og behandling. Den kliniske behandling af 
patienter bør overvejes i kombination med deres symptomer / tegn, sygehistorie, 
andre laboratorietests og behan- dlingsresponser.
5. På grund af begrænsningen af metoden til antigenpåvisningsreagenser er dens 
analytiske følsomhed generelt lavere end den for nukleinsyrereagenser. Derfor bør 
eksperimenterne være mere opmærksomme på de negative resultater og har brug 
for at foretage en omfattende vurdering i kombination med andre testresultater. 
Det anbefales at gennemgå de mistænkelige negative resultater ved hjælp af 
nukleinsyredetektion eller viruskulturidentifikationsmetoder.
6.Analyse af muligheden for falske negative resultater:
①Urimelig prøveindsamling, transport og behandling og for lav koncentration af 
testede stof- fer i prøver kan føre til falske negative resultater.
②Genetiske variationer af virus kan forårsage ændringer i antigene determinanter, 
hvilket kan føre til falske negative resultater. Dette er mere sandsynligt at 
forekomme ved anvendelse af monoklonale antistofreagenser.
③Den optimale prøvetype og prøvetagningstid (peak virus titer) efter infektion er 
ikke blevet verificeret, så indsamling af prøver fraktioneret i flere dele på den 
samme patient kan muligvis undgå falske negative resultater.. 
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YDELSESEGENSKABER
Analyse af følsomhed og specificitet
Påvisning af 3 COVID-19-antigenfølsomhedsreferenceprodukter (S1, S2, S3), 
og resultatet er positivt for S1; positiv eller negativ for S2; negativ for S3. Påvisning 
af 5 COVID-19 antigenpositive corporate referenceprodukter, og resultaterne var 
alle positive. Påvisning af 5 COVID-19 antigen-negative virksomhedsreferenceprodukter, 
og resultaterne var negative. COVID-19 Antigen Spyt Test Kit (kolloidt guld) viste 
ingen krydsreaktion med efterfølgende positive prøver: Endemisk humant 
coronavirus (HKU1, OC43, NL63,229E), influenza A-virus, influenza B-virus, 
respiratorisk syncytial virus, rhinovirus, adenovirus, enterovirus , EB-virus, 
mæslingevirus, human cytomegalovirus, Rotavirus, norovirus, - fåresyge-virus, 
varicella-zoster-virus, parainfluenzavirus type II, Mycoplasma pneumoniae og 
ikke mindre end 100 sundheds-spytprøver.

Gentagelighed og reproducerbarhed

Test viste positive resultater med alle positive prøver og viste negative resultater 
med negative prøver. Der blev ikke observeret nogen signifikant forskel for den 
samme prøve, når man gentagne gange testede 10 tests i samme batch. Der blev 
ikke observeret nogen mærkbar intra- og inter-lot-variation mellem forskellige tests 
for hvert parti, forskellige partier, forskellige operatører på forskellige teststeder i 
forskellige tidspunkter for den samme prøve. Resultaterne viste, at repeterbarheden 
og reproducerbarheden af COVID-19 Antigen Spyt Test Kit er tilfredsstillende.

Diagnostisk følsomhed og specificitet

Der blev indsamlet 255 prøver fra udvalgte forsøgspersoner, i alt 105 spytprøver 
fra COVID-19-in- ficerede patienter og 150 ikke-COVID-19-inficerede spytprøver blev 
testet. Alle prøver blev bekræftet ved nukleinsyretest (RT-PCR). Beregnet specificitet 
og følsomhed er resultaterne som følger:

Diagnostisk følsomhed: 103/(103+2)×100%=98.10%
Diagnostisk specificitet: 149/(1+149)×100%=99.33%
Samlet tilfældighed: (103+149)/ (103+1+2+149)×100%=98.82%
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