
NOTĂ:
* În momentul preluării probei, ţineţi cu grijă în gură dispozitivul şi lăsaţi saliva sa fie absorbită de 
burete, în mod natural.
* Nu apăsaţi buretele cu limba şi nu-l muşcaţi cu dinţii.
* Orice probă de salivă este potrivită pentru testare însa cea mai recomandată este proba colectată 
dimineaţa, înainte de a se clăti gura sau de a mânca sau consuma lichide.

EFECTUAREA TESTULUI
Înainte de efectuarea testului, citiţi cu atenţie înstrucţiunile de utilizare.
1. Lăsaţi testul să ajungă la temperatura camerei.
2. Deschideţi punga de aluminiu, poziţionaţi testul pe un plan orizontal şi marcaţi-l.
3. Introduceţi dispozitivul colector pentru salivă în caseta de testare şi împingeţi în jos. Capătul 
dispozitivului de colectare trebuie sa fie în orificiul casetei de testare.
4. Pe măsură ce testul începe să funcţioneze, culoarea violet înaintează pe fereastra de citire a 
rezultatului din centrul dispozitivului de testare.
5. Aşteptaţi timp de 10 minute şi citiţi rezultatele.

INTERPRETAREA REZULTATULUI 
Acest test efectuează o analiză calitativă în ceea ce priveşte proba analizată.
Rezultat pozitiv:
Dacă atât linia de control C cât şi linia de testare T sunt vizibile după 10 minute, rezultatul testului 
este pozitiv şi valid.
Rezultat negativ:
Dacă linia de testare T nu este vizibilă iar linia de control C este colorată, rezultatul este negativ şi 
valid.
Rezultat invalid:
Rezultatul testului este invalid dacă nicio linie nu apare in zona de control C. Proba trebuie 
retestată, utilizând un nou test.

LIMITĂRI DE PROCEDURĂ 
1. Rezultatul testului nu trebuie interpretat ca un diagnostic confirmat, doar pentru referință clinică. 
Diagnisticul trebuie corelat  cu rezultatele RT-PCR, simptome clinice, informații epidemiologice și 
alte date clinice.
2. Rezultatul testului depinde de cantitatea de virus (antigen) din proba de salivă și poate fi sau nu 
corelat cu rezultatele culturii virale efectuate pe aceeași probă.
3. Testul trebuie să fie adus la temperatura camerei (180C ~ 260C) înainte de utilizare, altfel 
rezultatele pot fi incorecte.
4. Un rezultat negativ al testului poate apărea dacă nivelul de antigen dintr-o probă este sub limita 
de detectare a testului.
5. Nerespectarea procedurii de testare poate afecta negativ performanța testului și / sau poate 
invalida rezultatul testului.
6. Citirea rezultatului în mai puțin de 10 minute poate duce la un rezultat fals negativ; Citirea 
rezultatului după mai mult de 10 minute poate duce la un rezultat fals pozitiv.
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UTILIZARE
V-CHEKTM este un test imunocromatografic ce foloseşte metoda fluxului lateral, pentru detectarea 
rapidă şi calitativă a proteinei nucleocapsidei a virusului 2019-nCOV în probe de saliva colectate de 
la persoane suspecte de o posibilă infectare cu Covid-19, în primele 7 zile de la debutul 
simptomelor. Un rezultat pozitiv indică prezența antigenelor virale, dar corelația clinică cu istoricul 
pacientului și alte informații sunt necesare pentru a pune un diagnostic în ceea ce priveste starea 
infecţioasă Rezultatele pozitive nu exclud coinfecțiile cu alți agenți patogeni sau virusuri. Agentul 
detectat poate să nu fie cauza bolii.
Rezultatele negative ar trebui tratate ca prezumtive și nu exclud infecția cu 2019-nCoV. Nu ar trebui 
să fie unica bază pentru tratament sau orice decizie legată de pacient, inclusiv decizii privind 
controlul infecţios. Rezultatele negative trebuie analizate luând în considerare o posibilă expunere 
recentă, istoricul şi prezenta unor simptome clinice în concordanţă cu Covid-19 si confirmate cu o 
analiză moleculară, pentru gestionarea pacientului.
Pentru diagnostic in vitro. Pentru uz profesional. Prelevarea probelor si interpretarea rezultatelor 
trebuie făcută doar de către personal medico-sanitar calificat.

REZUMAT ȘI EXPLICAȚII
Noul coronavirus SARS-CoV2 este un betacoronavirus. COVID-19 este o boală respiratorie 
infecțioasă acută. Oamenii sunt în general susceptibili a contacta această boală. În prezent, 
pacienții infectați cu noul coronavirus reprezintă principala sursă de infectare; persoanele infectate 
dar asimptomatice pot transmite de asemenea infecţia.
Conform observaţiilor epidemiologice actuale, perioada de incubație este de 1 până la 14 zile, mai 
accentuată între 3 şi 7 zile. Manifestările principale includ febră, oboseală și tuse uscată.
În unele cazuri au fost observate şi alte simptome precum congestie nazală, rinoree (curgerea 
nasului), dureri în gât, mialgie și diaree.

PRINCIPIUL TESTULUI
Acest test utilizează principiul tehnicii sandwich cu dublu anticorp pentru a detecta în salivă 
antigenul noului coronavirus (2019-nCoV). În timpul testării, anticorpul monoclonal anti-2019-nCoV 
conjugat cu microparticule cu aur coloidal din tamponul de conjugat se fixează de antigenul 
2019-nCoV din proba de salivă formând un  complex de reacție care se deplasează de-a lungul 
membranei nitrocelulozice sub acțiunea cromatografiei, este captat de anticorpul monoclonal 
anti-2019-nCoV pre-acoperit din zona de testare (T) și, în cele din urmă,  formează o linie de reacție 
de culoare roșie în zona T. Dacă proba de salivă nu conține antigen 2019-nCoV, în zona de testare 
(T) nu va apărea nicio linie de culoare roșie. Indiferent dacă proba care urmează să fie testată 
conține sau nu antigen 2019-nCoV, se va forma întotdeauna o linie de reacție de culoare roșie în 
zona de control al calității (C). 

MATERIALE FURNIZATE 
Cutia conține: 
• casetă de testare
• dispozitiv collector pentru salivă
• instrucţiuni de utilizare

MATERIALE NECESARE DAR CARE NU SUNT FURNIZATE 
• cronometru

DEPOZITARE ȘI STABILITATE 
1. A se păstra între 2 şi 300C.
2. Caseta de testare este stabilă până la data expirării menţionată pe ambalaj. Durata totală de 
valabilitate a testului este 24 luni de la data fabricaţiei.
3. Nu utilizaţi după data expirării.
4. A nu se refrigera.
5. Testul trebuie sa rămână în punga sigilată până la utilizarea lui.

COLECTAREA PROBEI
1. Introduceţi în gură buretele dispozitivului pentru colectarea salivei. Tamponaţi interiorul gurii şi 
limba pentru a colecta salivă, timp de 90 secunde.
2. Îndepărtaţi din gură dispozitivul pentru salivă, atunci când buretele este complet saturat şi 
devine moale sau atunci când indicatorul devine albastru.
3. Nu consumaţi alimente sau lichide şi nu fumaţi, cu cel puţin 30 minute înainte de efectuarea 
testului.
4. Proba trebuie utilizată imediat după colectare.
5. Probele nu trebuie inactivate.
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7. Rezultatele pozitive ale testelor nu exclud coinfecțiile cu alți agenți patogeni.
8. Rezultatele negative ale testelor nu exclud alte infecții virale sau bacteriene.
9. Rezultatele negative trebuie tratate ca prezumtive și confirmate cu o analiză moleculară.
10. Performanța clinică a fost evaluată cu probe proaspete.
11. Testul trebuie efectuat imediat după colectarea probei de salivă.

CARACTERISTICI DE PERFORMANŢĂ
1. Verificare clinică
Performanţa testului a fost stabilită analizând 243 probe colectate de la persoane simptomatice, 
ce prezentau simptome de cel mult 7 zile.

Sensibilitate: 95,65%, 95% CI (90,22, 98,13)
Specificitate: 98,44%, 95% CI (94,48, 99,57)
Acuratețe totală: 97,12%, 95% CI (94,17, 98,60)
Performanţa cardului de testare cu rezultate pozitive stratificate prin pragurile comparative ale 
ciclului metodei (Ct) au fost colectate şi evaluate pentru a înţelege mai bine corelaţia. După cum 
este prezentat în tabelul următor, acordul pozitiv al testului este mai mare cu probe cu un număr de 
Ct<25.

2. Limita de detecție
Experimentele au arătat că pentru o concentraţie de cultură a virusului peste 100 TCID50/mL, rata 
pozitivă a detecţiei este mai mare sau egală cu 95%. Pentru o concentraţie de cultură de virus de 
50 TCID50/mL sau mai mică, rata pozitivă de detectare este mai mică de 95%. In concluzie, limita de 
detecţie a testului este 100 TCID50/mL.
3. Reactivitate încrucişată 
A fost evaluată reactivitatea încrucişată a testului. Rezultatele nu au arătat nicio reactivitate 
încrucișată cu următoarele:

IMPORTATOR:
S.C. SELF CARE MEDICAL S.R.L.

str Pipera Tunari, nr 51 Voluntari, jud. Ilfov
T: 021 264 39 50; E: office@scdg.ro; www.testulbarza.ro

Caretechion GmbH Niederrheinstr. 71, 40474 Duesseldorf, Germany

Guangzhou Decheng Biotechnology Co., LTD
Room 218, Building 2, No.68, Nanxiang Road, Science City, Huangpu District, 510000,

Guangzhou P.R.China
TEL:+86-020-82557192; service@dochekbio.com; www.dochekbio.com 
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Conținutul cutiei

Caseta de testare

Instrucțiuni de utilizare

A se păstra la temperaturi
între 2-300C

A se feri de lumina
soarelui

A nu se reutiliza

Data expirării

Număr catalog

Producător

Numărul lotului

Teste incluse kit

A se feri de umezeală

Dispozitiv medical pentru
diagnostic in vitro

Dispozitiv pentru
colectare salivă

Data producției

Citiți cu atenție
instrucțiunile de utilizare
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Total
Rezultat RT-PCR

Total

Pozitiv
Negativ

110
5

115

2
126
128

112
131
243

Pozitiv (+) Negativ (–)
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Rezultat RT-PCR (pozitiv după valoarea Ct)

Acord pozitiv

Detectat pozitiv
Total

91
92

98,91%

Pozitiv (Ct<=25)
19
23

82,60%

Pozitiv (Ct>25)

Tipul probei analizate
HCoV-HKU1 
Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
Virus Pojar
Paramyxovirus parotitis
Adenovirus 3
Mycoplasma pneumoniae
Parainfluenza virus 2
Human Metapneumovirus (hMPV)
Human coronavirus OC43
Human coronavirus 229E
Human coronavirus NL63
MERS-Coronavirus EMC/2012
Bordetella parapertussia
Influenza B (Victoria strain)
Influenza B (Y strain)
Influenza A (H1N1 2009)
Influenza A (H3N2)
Avian influenza virus (H7N9)
Avian influenza virus (H5N1)

Concentraţia
105 TCID50/mL
106 CFU / mL
106 CFU / mL

105 TCID50/mL
105 TCID50/mL
105 TCID50/mL
106 CFU / mL

105 TCID50/mL
105 TCID50/mL
105 TCID50/mL
105 TCID50/mL
104 TCID50/mL
104 TCID50/mL
106 CFU / mL

105 TCID50/mL
105 TCID50/mL
105 TCID50/mL
105 TCID50/mL
105 TCID50/mL
105 TCID50/mL

Epstein-Barr virus
Enterovirus CA16
Rhinovirus
Respiratory syncytial virus
Streptococcus pneumoniae
Candida albicans
Chlamydia pneumoniae
Bordetella pertussis
Pneumocystis jirovecii
Mycobacterium tuberculosis
Legionella pneumophila

105 TCID50/mL
105 TCID50/mL
105 TCID50/mL
105 TCID50/mL
106 CFU / mL
106 CFU / mL
106 CFU / mL
106 CFU / mL
106 CFU / mL
106 CFU / mL
106 CFU / mL

4. Interferența
Testul nu interferează cu următoarele soluţii, la concentraţiile menţionate:

5.Precizia
1. Au fost testate 10 replici negative si pozitive, utilizând materiale de referinţă. Acordul pozitiv si 
negativ a fost de 100%.
2. Au fost testare 3 loturi diferite de kituri, cu materiale de referinţă pozitive şi negative. Atât 
rezultatele pozitive cât şi negative au fost de 100%.
6. Efect de cârlig
Testul a fost verificat cu până la 1.6 x 105TCID50/ml de tulpină 2019-nCoV inactivată la căldură şi 
nu a fost observat niciun efect de doză mare.

PRECAUȚII:
1. Pentru diagnostic in vitro.
2. Utilizaţi măsuri de precauţie adecvate în colectarea, manipularea, depozitarea şi eliminarea 
probelor de la pacienţi şi a componentelor testului utilizat.
3. Este recomandată utilizarea mănuşilor de protecţie din latex sau nitril, atunci când se 
manevrează proba de salivă.
4. Nu reutilizaţi caseta de testare sau dispozitivul de colectare al salivei.
5. Punga sigilată în care se află caseta de testare nu trebuie deschisă decât imediat înainte de 
testare.
6. Aruncaţi şi nu utilizaţi niciun test care este deteriorat.
7. Colectarea neadecvată a probei, depozitarea şi trasportarea pot duce la rezultate fals negative.
8. Prelevarea probelor si efectuarea testului trebuie făcute doar de către personal medico-sanitar 
calificat.
9. Pentru a obţine rezultate precise, nu utilizaţi probe care conţin sânge sau sunt foarte vâscoase.
10. Pentru a obţine rezultate precise, nu utilizaţi un test care a fost desfăcut sau expus.
11. Testarea trebuie sa aibă loc intr-un spaţiu cu ventilaţie adecvată.
12. Purtaţi echipament de protecţie precum halat, mănuşi, mască sau vizier atunci când manevraţi 
conţinutul testului.
13. Spălaţi bine mâinile după utilizare.

Substanţe interferente
Sânge total
Ibuprofen
Tetracycline
Chloramphenicol
Erythromycin
Tobramycin
Spraz de gât（Menthol）
Mupirocin
Throat lozenge（Menthol）
Tamiflu (Oseltamivir)
Naphthoxoline hydrochloride nasal drops
Mucin
Fisherman's Friend
Compound Benzocain Gel
Cromoglycate
Sinex (Phenylephrine Hydrochloride)
Afrin (Oxymetazoline)
Fluticasone propionate spray

Concentraţia
4%

1mg/mL
3μg/mL
3μg/mL
3μg/mL

5%
15%

10mg/mL
1.5mg/mL

5mg/mL
15%

0,50%
1.5mg/mL
1.5mg/mL

15%
15%
15%
15%


