
 
Uudse koroonaviiruse antigeeni testkomplekt 
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Ainult professionaalseks ja in vitro kasutamiseks. 
 
TOOTENIMETUS 
Uudse koroonaviiruse antigeeni testkomplekt 
 
PAKEND 
1 komplekt/kotis, 25 kotti karbis 
 
KASUTUSEESMÄRK 
Antud toode on sobiv uudse koroonaviiruse kvalitatiivseks hindamiseks 
rögaproovist. Test aitab diagnoosida koroonaviirust proovis. 
 
KOKKOVÕTE 

Koroonaviirused kuuluvad  (beeta) põlvkonda. COVID-19  on äge 
respiratoorne infektsioonhaigus. Nakatunud on enamasti 
asümptomaatilised. Praeguste andmete kohaselt, on just nakatunud 
inimesed peamised koroonaviiruse levitajad, kaasaarvatud 
asümptomaatilised patsiendid. Hetkel teadaolevate epidemioloogiliste 
hinnagute alusel on viiruse inkubatsiooniperiood 1-14 päeva, enamus 
juhtudel 3 kuni 7 päeva. Peamised haigussümptomid on palavik, nõrkus ja 
kuiv köha. Lõhnatundlikkuse kadu, nohu, kurguvalu, lihasvalu ning 
kõhulahtisus on samuti harvem esinevate sümptomite hulgas. 
 
TESTI PÕHIMÕTE 
Uudse koroonaviiruse antigeeni testkomplekt on 
immunokromotograafiline  analüüs, mis kasutab kõrgtundlikke 
monoklonaalseid antikehasid, et leida tuumakapsli valke SARS-CoV-2 
viirusega rögaproovist. Testriba koosneb  järgnevatest osadest: 
proovipadi, reagendi padi, reaktsioonimembraan ja imendumispadi.  
Reagendi padjal on kolloidkullaga immutatud monoklonaalsed antikehad 
SARS-CoV-2 viiruse tuumakapsli valgu vastu. Reaktsioonimembraan 
koosneb teisestest antikehadest nukleokapsiidi valgu  SARS-CoV-2 jaoks. 
Kogu testriba on fikseeritud plastmassist kassetti. Kui proov on lisatud 
testpadjale, reagendile kuivatatud konjugaadid lahustuvad ning liiguvad 
edasi koos prooviga.  Kui proovis on SARS-CoV-2 antigeen, moodustub 
ühend anti-SARS-CoV-2 ja viirus saab kinni püütud spetsiifiliste anti-SARS-
2 monoklonaalsete antikehade poolt testtriibu piirkonnas (T). Puuduv T 
triip lubab liigitada testi negatiivseks. Selleks, et kogu tegevust 
kontrollida, peab testi tegemisel alati ilmuma punane triip  

 

 
kontrollaknasse (C), näidates, et testmaterjali oli piisavalt ning 
membraanil on toimunud liikumine. 

 
Karp koosneb: 

1. Ühekordsest testikaardist 
2. Ühekordsest testsilindrist 
3. Vatitikust 
4. Ühekordsest paberitopsist 

 
Hoiustamine ja stabiilsus 

1. Hoiustada hermeetiliselt pakituna kotis temperatuuril (2-

30C) ja vältida otsest päikesevalgust. Testimiskomplekt on 
kasutatav kuni parim enne kuupäevani (märgitud pakendil) 

2. Kui fooliumpakend on avatud, peab testkaart olema 
kasutatud 1 tunni jooksul. Pikaaegne kuumas ja niiskes kohas 
hoidmine põhjustab toote riknemise. 

3. Partiinumber ja aegumiskuupäev on trükitud pakendile 
 
HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD 
1. Lugege enne testi kasutamist põhjalikult kasutusjuhendit 
2. See toode on AINULT professionaalseks kasutamiseks. 
3. See test on mõledud proovidele rögast. Kasutadest teistsugust 
testmaterjali võib põhjustada ebatõeseid tulemusi 
4. Soovitam tungivalt testi teha II bioloogilise turbe astmega ruumis ning 
isikukaitse vahenditega arvestades võimalikku bioloogilist ohtu. 
5. Palun võtke testmaterjali vajalikul määral. Liiga vähe või liiga palju 
testmaterjali võib põhjustada ebatäpse tulemuse. 
6. Positiivse testi saab kinnitada kohe, kui on tekkinunud jooned T ja C 
aknale. Selleks võib kuluda 3-15 minutit. Negatiivse testi korral oodake 15 
minutit alatestestmaterjali kassetile asetamisest. Tulemus ei ole kehtiv 30 
minuti möödumisel pärast proovi testkaardile asetamisest. 
7. Kui testtriip või kontrolltriip on väljapool testakent, ärge kasutage seda 
testkaarti. Proovi tulemus pole kehtiv, testige proovmaterjali teise 
testkaardiga. 
8. See test on ühekordne. Ärge testikomplekti korduvkasutage! 
9. Hävitage kasutatud materjalid ning proovimaterjal kui meditsiinilised 
jäätmed. 
 
TESTMATERJALI KOGUMINE 
1.Röga koguda sülitamisel pabertopsi või süljekonteinerisse. Kasutage 
vatitikku kogumaks 10-50 mg rögaproov (koguse suurus on võrdne 
tikupeaga) 
Tähelepanu: Ärge koguge rögaproovi otse suust vatitikuga – nii ei saa 
piisavas koguses materjali 
2. Avage testsilindri kaas ning murdke vatitikku pea sellesse nõusse. 
Sulgege testsilinder ja raputage silindrit segunemaks täielikult 
testmaterjaliga. Jätke vatitikk testsilindrisse 1 minutiks. 

 
 

  
 
KUIDAS TESTIDA 

Enne testimisprotseduuri hoia testi ja proovi toatemperatuuril (15-30C/ 

59-86F).   
1. Võtke testkaart fooliumpakendist, pange lauale. Lõigake 

maha testsilindri eenduv ots ja lisage 3 tilka testitavat 
vedelikku testaknasse hoides testsilindri ava vertikaalselt. 

2. Vaadake vastust 15 minuti möödudes. 30 minuti möödumisel 
loetakse testi ebatäpseks. 

 
TULEMUSTE TÕLGENDAMINE 
Positiivne (+): Mõlemas aknasse (T ja C aken) on tekkinud triip 15 minuti 
möödumisel 
Negatiivne (-): C aknasse on ilmunud triip, kuid T aknasse triipu ei ole 
tekkinud 15 minuti möödumisel 
Rikutud test: Kui C-aknasse triipu ei teki, on tegemist mittearvestatava 
testiga ning testi tuleb korrata uue testkaardiga. 

  
 
TOOTE TOIMEOMADUSED 
Avastamispiir (LoD): LoD on umber 0,05 ng/mL SARS-CoV-2 
tuumakapsiidi valku lahuses 

  
 



 
Tundlikus, spetsiifilisus ja summaarne täpsus 
Toote tulemuslikkust hinnati kliiniliste testidega, kasutades turul olevat 
RT-PCR testi kuldstandardina. 
 

 
Röga 

RT-PCR  
Kokku Positiivne Negatiivne 

COVID-
19-

NG08 

Positiivne 109 1 110 

Negatiivne 3 96 99 

Kokku 112 97 209 

   
Tundlikkus 

 
Spetsiifilisus 

Summaarne 
täpsus 

  97,3% 
(92,4%-
99,4%) 

99,0% 
(94,4%-
100,0%) 

98,1% 
(95,2%-
99,5%) 

 
Ristireaktsioonid ja teised patogeenid 
Ristireaktsioone ei leitud patogeenidega, mis on nimetatud allpool 

Tüüp Kontsentratsioon 

Staphylococcus aureus 1×105 CFU/mL 

Streptococcus pneumoniae 1×105 CFU/mL 

Leetrite viirus 1×106 pfu/mL 

Mumpsi viirus 1×106 pfu/mL 

Adenoviirus tüüp 3 1×106 pfu/mL 

Mycoplasma pneumoniae  1×105 CFU/mL 

Paragripp 2 1×106 pfu/mL 

Metapneumoviirus 1×106 pfu/mL 

Inimese koroonaviirus OC43 1×106 pfu/mL 

Inimese koroonaviirus 229E 1×106 pfu/mL 

Bordetella parapertussis  1×105 CFU/mL 

B gripp (Victoria Lineage) 1×106 pfu/mL 

B gripp (B/Yamagata/ 16/1988 ahel) 1×106 pfu/mL 

2009 pandeemiline A gripp (H1N1) 1×106 pfu/mL 

A gripp (H3N2) 1×106 pfu/mL 

Linnugripp A (H7N9) 1×106 pfu/mL 

Linnugripp A (H5N1) 1×106 pfu/mL 

Epstein-Barri viirus 1×106 pfu/mL 

Enteroviirus CA16 1×106 pfu/mL 

Rinoviirus 1×106 pfu/mL  

 
Interferentstest 
Segavat mõju ei täheldatud järgnevate ainete poolt 

Materjal Kontsentratsioon 

Abidool 20μg/mL 

Alumiinium hüdroksiid 20μg/mL 

Asitromütsiin 20μg/mL 

Beklometasoon 20μg/mL 

Bilirubiin 20μg/mL 

Budesoniid 20μg/mL 

Tseftriaksoon 20μg/mL 

Deksametasoon 20μg/mL 

Flunisoliid 20μg/mL 

Flutikasoon 20μg/mL 

Hemoglobiin 20μg/mL 

Histamiin hüdrokloriid 20μg/mL 

Levofloksatsiin 20μg/mL 

Lopinaviir 20μg/mL 

Meropeneem 20μg/mL 

Momentasoon 20μg/mL 

Mutsiin 20μg/mL 

Oseltamiviir 20μg/mL 

Oksümetsoliin 20μg/mL 

Paramiviir 20μg/mL 

Fenüülefriin 20μg/mL 

Ribaviriin 20μg/mL 

Ritonaviir 20μg/mL 

Naatriumvesinikkarbonaat 20μg/mL 

Naatriumkloriid 20μg/mL 

Tobramütsiin 20μg/mL 

Triamkinoloon atsetoniid 20μg/mL 

Sanamiviir 20μg/mL 

α-interferoon 20μg/mL 

 
PIIRANGUD 
1.Toode on mõeldud anult abistamaks viiruse diagnostikal. Lõpliku 
kliinilise diagnoosi puhul peaks samuti arvestama sümptomeid ja ka teiste 
testide tulemusi. 
2. Negatiivne tulemus näitab, et viirusega materjali on alla selle testi 
avastamispiiri. Seega ei saa välistada  patsiendi viirusega nakatumist. 
3. Postiivne test näitab, et proovis on üle avastamispiiri viirusega 
saastunud materjai. Samas triipude värvi intensiivsus ei pruugi 
korrelleeruda infektsiooni ägeduse nng haiguse arenguga patsiendil. 
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