
TEST ANTIGEN 2019-nCOV
(Metoda fluxului lateral) Salivă/Spută

EFECTUAREA TESTULUI
1. Deșurubați capacul flaconului cu soluţia tampon (1000 μL/ tub) 
2.1 (Varianta A) Proba de salivă: Folosiți pipeta pentru a extrage proba de salivă şi a o adăuga în flaconul 
cu soluţie tampon, apoi acoperiți capacul și răsturnați-l de 10 ori pentru a amesteca bine. 
2.2 (Varianta B) Probă de spută: folosiți tamponul de bumbac pentru a prelua o probă de 10 - 50 mg 
(echivalentă cu dimensiunea unui cap de chibrit). Deschideți flaconul cu soluţie tampon, puneți tamponul 
de bumbac în el și rupeți partea rămasă în afara tubului. Acoperiţi-l cu capacul acestuia și agitați pentru a 
amesteca complet proba. Lăsați tamponul în tubul tampon de extracție timp de 1 minut.
3. Scoateți caseta de testare din punga sigilată rupând crestătura și așezați-o pe o suprafață plană. 
4. Răsturnați flaconul cu soluţie tampon, țineți-l vertical și adăugați 4 picături de probă prelucrată în 
orificiul casetei de testare. Porniți cronometrul. 
5. Pe măsură ce testul începe să funcționeze, veți vedea culoarea violet înaintând pe fereastra de rezultat 
din centrul dispozitivului de testare. 
6. Așteptați 15 - 20 de minute și citiți rezultatul. Nu citiți rezultatul după 20 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. 

UTILIZARE
Wondfo®  Test antigen 2019-nCOV (Metoda fluxului lateral) este un test imunocromatografic pentru 
detectarea rapidă şi calitativă a antigenului noului coronavirus (2019-nCOV) in proba de salivă sau spută. 
Testul este destinat utilizării ca ajutor în diagnosticul infecției Covid-19, cauzată de 2019-nCOV.
Testul oferă rezultate prelimiarii. 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 aparține tipului β. COVID-19 este o boală infecțioasă respiratorie acută. Oamenii sunt, în 
general, susceptibili. În prezent, pacienții infectați cu noul coronavirus sunt principala sursă de infectare; 
persoanele infectate şi asimptomatice pot fi, de asemenea, o sursă infecțioasă. Pe baza unei investigației 
epidemiologice actuale, perioada de incubație este între 1 şi 14 zile, în cele mai multe cazri este între 3 şi 
7 zile. Principalele manifestări includ febră, oboseală și tuse uscată. Congestia nazală, secreție 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 din proba de salivă şi spută. Când proba extrasă 
este adăugată în dispozitivul de testare, eșantionul este absorbit prin acțiune 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 țintă (limita de detecție 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 țintă, 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. Utilizați măsurile de precauție adecvate 
pentru colectarea, manipularea, depozitarea și eliminarea probelor pacienților și a conținutului kitului 
utilizat. 
3. Purtați echipament de protecție adecvat (de ex. mănuși de protecție, mască medicală, ochelari de 
protecție și haina de laborator) la manevrarea conținutului acestui kit. 
4. Colectarea, depozitarea și transportul corespunzător al probelor sunt esențiale pentru efectuarea 
acestui test.
5. Aruncați după utilizare. Tubul de extracţie a probei, picuratorul și dispozitivul de testare nu pot fi utilizate 
de mai multe ori.
6. Evitați 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 absorbția umezelii.
7. Nu atingeți zona de reacție a benzii de testare.
8. Nu utilizați kitul de testare după data de expirare. 
9. Nu utilizați kitul dacă punga de aluminiu este perforată sau nu este bine sigilată.
10. Rezultatul testului trebuie interpretat de un medic, împreună cu investigaţii clinice și alte rezultate ale 
testelor de laborator.
11. ARUNCAREA TESTULUI: Toate probele și trusa folosită prezintă un risc infecțios. Procesul de aruncare 
a testului trebuie să respecte legea locală sau reglementările laboratorului.

MATERIALE FURNIZATE 
Cutia conține: 
• casetă de testare ambalată în pungă de aluminiu cu desicant 
• flacon cu solutie tampon (1000µL)
• pungă pentru colectarea probei
• pipetă
• tampon cu vârf din bumbac steril  
• punga pentru eliminarea elementelor kitului
• instrucţiuni de utilizare

MATERIALE NECESARE DAR CARE NU SUNT FURNIZATE 
• cronometru
• echipament individual de protecție
• container şi dezinfectant pentru deşeuri medicale

DEPOZITARE ŞI STABILITATE 
1. A se păstra între 2 şi 300C 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. Conținutul kitului este stabil până la data expirării menţionată pe cutie.
5. Data producției este tipărită pe cutie.

COLECTAREA ŞI PREGĂTIREA PROBELOR
1. Clătiți-vă gura cu apă cu 30 de minute înainte de prelevare și nu mâncați, nu fumați, nu beți alcool sau 
alte băuturi după clătire. 
2.1 (Varianta A) Colectarea probei de salivă: Așezați vârful limbii pe rădăcina dinţilor de sus sau de jos 
pentru a crea mai multă salivă, deschideți punga pusă la dispoziţie și scuipați saliva direct în ea. 
2.2 (Varianta B) Colectarea probei de spută: expectorați direct spută de tuse productivă în pungă. 
3. Volumul eșantionului trebuie să fie suficient, în caz contrar repetați procedura de colectare. 
4. Se recomandă ca testul să fie efectuat în momentul colectării probei. Dacă eșantioanele nu pot fi testate 
imediat, acestea pot fi păstrate la 2-8°C timp de 4 ore, nu se recomandă depozitarea pe termen lung.

VARIANTA B: Probă de spută
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VARIANTA A: Probă de salivă



B. Reactivitate încrucişată 
Reactivitatea încrucișată a testului antigen Wondfo 2019-nCoV (Metoda fluxului lateral) a fost evaluată 
folosind eșantioane care conțin antigenii enumerați mai jos. Rezultatele nu au arătat nici o reactivitate 
încrucișată cu următoarele:
 

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 sințial 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 substanțe:

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. Acuratețea negativă și pozitivă sunt de 100%.

F.Limita de detecţie
Limita de detecție a acestui test este 1.1×102TCID50/mL
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Rezultat negativ 
Apare doar linia de control (C). Acesta indică faptul că antigenul 2019-nCoV are concentrație zero sau sub 
limita de detecție a testului. 
Rezultat invalid 
Nu apare nicio linie de control colorată vizibilă după efectuarea testului. Este posibil ca instrucțiunile 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 absorbție 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 de salivă sau spută. 
2. Precizia testului depinde de procesul de colectare a probelor. Colectarea necorespunzătoare a probei, 
stocarea necorespunzătoare sau înghețarea și decongelarea repetate a probei vor afecta rezultatul 
testului. 
3. Acesta este un test calitativ. Nu este conceput pentru a determina cantitativ concentrația antigenului 
2019-nCoV. Dacă trebuie să testați concentrația cantitativă, vă rugăm să utilizați instrumentele 
profesionale relevante.
4. Rezultatul testului este doar pentru referință clinică și nu ar trebui să fie utilizat ca bază unică de 
diagnostic și tratament clinic. Managementul clinic al pacienților trebuie stabilit luând în considerare 
simptomele, istoricul medical, şi alte examene de laborator și a 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 coinfecțiile cu alți agenți 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) Variațiile genelor virale pot provoca modificări în determinanții antigenilor.

CARACTERISTICI DE PERFORMANŢĂ
A. Sensibilitate şi specificitate 
504 de probe de cazuri clinice care includ 121 confirmate COVID-19 pozitiv și 383 confirmate COVID-19 
negativ prin testul PCR, au fost comparate cu rezultatele testului antigen Wondfo 2019-nCoV (Metoda 
fluxului lateral) din salivă sau spută. Rezultatele sunt prezentate mai jos:

Sensibilitate: 97,52% (95% CI: 92,93%-99,49%)
Specificitate: 99,48% (95% CI: 98,13%-99,94%)
Acuratețe totală: 99,01% (95% CI: 97,70%-99,68%)
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Wondfo 2019-nCoV
(Metoda fluxului lateral)

Salivă sau spută

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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