
TEST ANTIGEN 2019-nCOV
(Metoda fluxului lateral)

tamponul în nară (tamponul trebuie să atingă adâncimea egală cu distanţa de la nări până la deschiderea 
exterioară a urechii). Lăsaţi tamponul în înterior câteva secunde pentru a absorbi secreţiile. Scoateţi încet 
tamponul în timp ce îl rotiţi.
3. Colectarea probei ofaringiene: Introduceţi tamponul în zona faringelui posterior și a amigdalelor. Frecaţi 
tamponul peste ambii stâlpi amigdalieni și peretele faringian posterior și evitaţi atingerea limbii, a dinţilor 
și a gingiilor. 
4. Se recomandă ca testul să fie efectuat în momentul recoltării probei. Dacă eșantioanele nu sunt testate 
imediat, acestea trebuie păstrate într-un tub uscat, dezinfectat și bine sigilat (Așezaţi vârful tamponului 
într-un tub și rupeţi / tăiaţi băţul aplicatorului). Acestea pot fi păstrate la 2 - 8°C timp de până la 8 ore sau 
pot fi păstrate la -70°C timp îndelungat.
NOTĂ: Dacă mediul de transport viral (VTM) este necesar pentru transportul probelor, raportul de diluare 
pentru probe trebuie controlat la un nivel minim, deoarece volumul mare de diluant ar putea duce la un 
rezultat fals negativ. Dacă este posibil, volumul diluantului nu trebuie să depășească 1 mL (cu toate 
acestea, vârful tamponului trebuie să fie scufundat în lichid). Luând ca referinţă virusul gripal, tamponul 
nazal sau tamponul nazofaringian din VTM pot rămâne stabile până la 72 de ore, la 2 - 8°C.

EFECTUAREA TESTULUI
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de a efectua testul.
1. Probă nasofaringiană/ orofaringiană sau control pozitiv/negativ al probei extrase
1) Transferaţi toată soluţia tampon în tubul de extracţie. 
2) Introduceţi tamponul care a colectat secreţiile în tubul de extracţie a probei, rotiţi vârful tamponului de 
10 ori pe fundul și a laturile tubului de extracţie pentru a elibera proba din vârful tamponului. Lăsaţi 
tamponul în tubul de extracţie timp de 1 minut. 
3) Scoateţi tamponul în timp ce strângeţi mijlocul tubului de extracţie pentru a elibera lichidul din tampon. 
Aruncaţi tamponul folosit în conformitate cu protocolul de eliminare a deșeurilor cu risc biologic. 
4) Acoperiţi tubul utilizând capacul inclus in kit.
2. Efectuarea testului
1) Scoateţi caseta de testare din punga sigilată, rupând-o de la crestătură și așezaţi-o pe o suprafaţă plană. 
2) Răsturnaţi tubul de extracţie a probei, ţineţi-l pe verticală și adăugaţi 80μL (aproximativ 3 - 4 picături) din 
proba procesată în orificiul casetei. Porniţi cronometrul. 
3) Pe măsură ce testul începe să funcţioneze, veţi vedea culoarea violet înaintând pe fereastra de rezultat 
din centrul dispozitivului de testare. 
4) Așteptaţi 15 - 20 de minute și citiţi rezultatul. Nu citiţi rezultatul după 30 de minute.

INTERPRETAREA REZULTATULUI 
Rezultat pozitiv 
Liniile colorate apar atât la linia de testare (T), cât și la linia de control (C). Acestea indică un rezultat 
pozitiv pentru antigenul 2019-nCoV din specimen. 
Rezultat negativ 
Apare doar linia de control (C). Acesta indică faptul că antigenul 2019-nCoV are concentraţie zero sau sub 
limita de detecţie a testului. 

UTILIZARE
Wondfo® Test antigen 2019-nCOV (Metoda fluxului lateral) este un test imunocromatografic pentru 
detectarea rapidă, calitativă a antigenului noului coronavirus (2019-nCOV) in eşantioane de exudat 
nazofaringian și orofaringian.Testul este destinat utilizării ca ajutor în diagnosticul infecţiei Covid-19, 
cauzată de 2019-nCOV.
Testul oferă rezultate preliminarii. Rezultatele negative nu pot exclude infecţia cu 2019-nCOV. Un posibil 
tratament sau decizie nu se vor baza pe acest rezultat. 
Pentru diagnostic in vitro. Prelevarea probelor si interpretarea rezultatelor trebuie făcută doar de către 
personal medico-sanitar calificat.

REZUMAT 
Noul coronavirus aparţine tipului β. COVID-19 este o boală infecţioasă respiratorie acută. Oamenii sunt, în 
general, susceptibili. În prezent, pacienţii infectaţi cu noul coronavirus sunt principala sursă de infectare; 
persoanele infectate şi asimptomatice pot fi, de asemenea, o sursă infecţioasă. Pe baza unei investigaţiei 
epidemiologice actuale, perioada de incubaţie este între 1 şi 14 zile, în cele mai multe cazuri este între 3 şi 
7 zile. Principalele manifestări includ febră, oboseală și tuse uscată. Congestia nazală, secreţie nazală, 
durerea în gât, mialgia și diareea se găsesc în câteva cazuri.

PRINCIPIU
Wondfo® Test antigen 2019-nCOV (Metoda fluxului lateral) se bazează pe principiul imunocromatografic 
tip sandwich pentru determinarea antigenului 2019-nCoV extras din proba nazofaringiană sau 
orofaringiană. Când proba extrasă este adăugată în dispozitivul de testare, eșantionul este absorbit prin 
acţiune capilară, se amestecă cu conjugatul anticorp 2019-nCoV și curge peste membrana pre-acoperită.
Când nivelul de antigen 2019-nCoV din probă este la sau peste limita ţintă (limita de detecţie a testului), 
antigenul legat de anticorpul conjugat este combinat cu anticorpul 2019-nCoV imobilizat în regiunea de 
testare (T) a dispozitivului, iar acest lucru produce o linie de testare colorată ceea ce indică un rezultat 
pozitiv. Când nivelul de antigen 2019-nCoV din probă este zero sau sub limita ţintă, nu există o linie 
colorată vizibilă în Regiunea de testare (T) a dispozitivului. Acest lucru indică un rezultat negativ. 
Pentru a servi drept control al procedurii, o linie colorată va apărea în regiunea de control (C), dacă testul 
a fost efectuat corect.

PRECAUŢII
1. Acest kit este destinat numai diagnosticului in vitro. 
2. Toate probele trebuie tratate ca fiind capabile să transmită boli. Utilizaţi măsurile de precauţie adecvate 
pentru colectarea, manipularea, depozitarea și eliminarea probelor pacienţilor și a conţinutului kitului 
utilizat. 
3. Purtaţi echipament de protecţie adecvat (de ex. mănuși de protecţie, mască medicală, ochelari de 
protecţie și haină de laborator) la manevrarea conţinutului acestui kit. 
4. Dacă soluţia de eșantionare a virusului este utilizată pentru prelucrarea probei, antigenul poate fi 
detectat direct fără a utiliza tampon de extracţie. 
5. Colectarea, depozitarea și transportul corespunzător al probelor sunt esenţiale pentru efectuarea 
acestui test. 
6. Aruncaţi după utilizare. Tubul de extracţie a probei, picuratorul și dispozitivul de testare nu pot fi utilizate 
de mai multe ori. 
7. Evitaţi temperatura excesiv de ridicată în mediul testării. Caseta de testare și flaconul cu soluţia tampon 
stocate la temperatură scăzută trebuie readuse la temperatura camerei înainte de deschidere pentru a 
evita absorbţia umezelii. 
8. Nu atingeţi zona de reacţie a benzii de testare. 
9. Nu utilizaţi kitul de testare după data de expirare. 
10. Nu utilizaţi kitul dacă punga de aluminiu este perforată sau nu este bine sigilată. 
11. Testarea trebuie efecuată de personal instruit, profesional, care lucrează în laboratoare sau clinici 
certificate în care proba este preluată de personal medical calificat. 
12. Rezultatul testului trebuie interpretat de un medic, împreună cu investigaţii clinice și alte rezultate ale 
testelor de laborator. 
13. ARUNCAREA TESTULUI: Toate probele și trusa folosită prezintă un risc infecţios. Procesul de 
aruncare a testului trebuie să respecte legea locală sau reglementările laboratorului.

MATERIALE FURNIZATE 
Cutia conţine: 
• casetă de testare ambalată în pungă de aluminiu cu desicant 
• capac cu picurator
• tub de extracţie
• flacon cu solutie tampon
• tampon steril               MDD 93/42/EEC
• instrucţiuni de utilizare 

MATERIALE NECESARE DAR CARE NU SUNT FURNIZATE 
• mediu viral de transport (VTM)
• apăsător pentru limbă
• cronometru
• echipament individual de protecţie
• container şi dezinfectant pentru deşeuri medicale

DEPOZITARE ŞI STABILITATE 
1. A se păstra între 2 şi 30°C în punga sigilată până la data expirării tipărită pe ambalaj. A nu se refrigera. 
2. Caseta de testare trebuie utilizată în decurs de 1 oră după scoaterea din punga sigilată. 
3. A se păstra departe de lumina soarelui, umezeală și căldură. 
4. Conţinutul kitului este stabil până la data expirării menţionată pe cutie.
5. Data producţiei este tipărită pe cutie.

COLECTAREA ŞI PREGĂTIREA PROBELOR
Testul poate fi efectuat cu probă nazofaringiană sau orofaringiană. 
1. Conform procedurii standard de prelevare a probei cu tamponul nazofaringian sau orofaringian. 
2. Colectarea probei nazofaringiene: înclinaţi capul pacientului pe spate cu 70 de grade. Introduceţi 
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Rezultat invalid 
Nu apare nicio linie de control colorată vizibilă după efectuarea testului. Este posibil ca instrucţiunile să nu 
fi fost respectate corect sau testul să se fi deteriorat. Se recomandă colectarea unei alte probe și 
efectuarea unui alt test.

CONTROLUL CALITATII
Controlul intern este inclus în test. O linie colorată care apare în regiunea de control (C) este considerată 
un control procedural intern. Confirmă un volum suficient de lichid, o absorbţie adecvată a membranei și o 
tehnică procedurală corectă. O bună practică de laborator recomandă utilizarea materialelor de control. 

LIMITĂRI DE PROCEDURĂ 
1. Acest reactiv este proiectat pentru a detecta antigenul 2019-nCoV în probe nazofaringiene sau 
orofaringiene. 
2. Precizia testului depinde de procesul de colectare a probelor. Colectarea necorespunzătoare a probei, 
stocarea necorespunzătoare sau îngheţarea și decongelarea repetate a probei vor afecta rezultatul 
testului. 
3. Acesta este un test calitativ. Nu este conceput pentru a determina cantitativ concentraţia antigenului 
2019-nCoV. Dacă trebuie să testaţi concentraţia cantitativă, vă rugăm să utilizaţi instrumentele 
profesionale relevante.
4. Rezultatul testului este doar pentru referinţă clinică și nu ar trebui să fie utilizat ca bază unică de 
diagnostic și tratament clinic. Managementul clinic al pacienţilor trebuie stabilit luând în considerare 
simptomele, istoricul medical, alte examene de laborator și răspunsul la tratament. 
5. Limitat prin metoda testului reactiv, pentru rezultate negative ale testelor, se recomandă utilizarea 
metodelor de detectare a acidului nucleic sau de identificare a culturii de virus pentru revizuire și 
confirmare.
6. Rezultatul pozitiv al testelor nu exclude coinfecţiile cu alţi agenţi patogeni. Un rezultat negativ al acestui 
reactiv poate fi cauzat de: 
1) Colectarea necorespunzătoare a eșantionului, transferul sau manevrarea necorespunzătoare a 
eșantionului, titrul de virus din eșantion este prea mic; 
2) Nivelul antigenului 2019-nCoV este sub limita de detecţie a testului. 
3) Variaţiile genelor virale pot provoca modificări în determinanţii antigenilor.

CARACTERISTICI DE PERFORMANŢĂ
A. Sensibilitate şi specificitate 
574 de probe de cazuri clinice care includ 212 confirmate COVID-19 pozitiv și 362 confirmate COVID-19 
negativ prin testul PCR, au fost comparate cu rezultatele testului antigen Wondfo 2019-nCoV (Metoda 
fluxului lateral). Rezultatele sunt prezentate mai jos:

Sensibilitate: 98,11% (95% CI: 95,24%-99,48%)
Specificitate: 99,72% (95% CI: 98,47%-99,99%)
Acurateţe totală: 99,13% (95% CI: 97,98%-99,72%)

B. Reactivitate încrucişată 
Reactivitatea încrucișată a testului antigen Wondfo 2019-nCoV (Metoda fluxului lateral) a fost evaluată 
folosind eșantioane care conţin antigenii enumeraţi în continuare. Rezultatele nu au arătat nicio 
reactivitate încrucișată cu următoarele:
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Antigen Coronavirusurilor comune (NL63, 229E, OC43)
Antigen Coronavirus (MERS)

Antigen Gripa A H1N1
Antigen Gripa A H3N2

Antigen Gripa B Yamagata
Antigen Gripa B Victoria

Antigen Virus respirator sinţial uman A/B
Antigen Rinovirus-A/-B

Antigen Adenovirus-1/-2/-3/-4/-5/-7/55
Antigen Enterovirus A/B/C/D

Antigen Virus EB
Antigen Virus Pojar

Antigen Citomegalovirus uman
Antigen Rotavirus
Antigen Norovirus

Antigen Virus Oreion
Probă Virus pozitiv varicelo-zosterian

Antigen Mycoplasma pneumoniae

C.Interferenţa 
Rezultatul testului testului antigenului Wondfo 2019-nCoV (metoda fluxului lateral) nu trebuie să 
interfereze cu următoarele substanţe:

D. Efect de cârlig 
În gama de titruri de probe pozitive clinic de antigen 2019-nCoV, nu există niciun efect de cârlig în 
rezultatele acetui test.

E.Precizie 
1. Precizia de testare a fost determinată prin testarea probelor pozitive de 10 ori. Rata acordului a fost de 
100%. 
2. Precizia de testare a fost determinată prin testarea a trei probe diferite, inclusiv pozitive și negative, 
folosind 3 loturi diferite de dispozitive de testare. Acurateţea negativă și pozitivă sunt de 100%.

F.Limita de detecţie
Limita de detecţie a acestui test este 1.1×102TCID50/mL
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Tip

Substanţe alergice

Medicamente antivirale

Antibiotice

Medicamente sistemice antibacteriene

Substantă

Histamine Dihydrochloride

Interferon alpha

Zanamivir
Ribavirin
Oseltamivir
Palamivir
Lopenavir
Ritonavir
Abidor

Levofloxacin
Azithromycin
Ceftriaxone
Meropenem

Tobramycin

Citiți instrucțiunile
de utilizare

Data producției

Reprezentant autorizat

A nu se reutiliza

Data expirării

A se feri de lumina
soarelui
A se feri de
umezeală

Număr catalog

Dispozitiv medical
pentru diagnostic in vitro

Teste incluse în kit

Numărul lotului

Producător
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