
 

 
 

SARS-CoV-2 semlegesítő antitest gyorsteszt 
(aranykolloid) 

Használati útmutató 
 
[TERMÉK MEGNEVEZÉSE] 

SARS-CoV-2 semlegesítő antitest gyorsteszt (aranykolloid) 

[ÖSSZEFOGLALÓ] 
Az új típusú koronavírusok a β nemzetségbe tartoznak. A 

COVID-19 egy akut légzőszervi betegség, melyet az új típusú 
koronavírusok okoznak. Emberek fogékonyak a vírusra. Jelenleg, az 
új típusú koronavírussal megfertőződött emberek jelentik a fertőzés 
elsődleges forrását; míg a tünetmentes hordozók is fertőzhetnek. A 
jelenleg rendelkezésre álló járványtani vizsgálatok alapján a vírus 
inkubációs ideje 1-től 14 nap, leggyakrabban 3-7 nap. A fő tünetek a 
láz, fáradékonyság és száraz köhögés. Orrdugulás, orrfolyás, 
torokfájás, izomfájdalom és hasmenés néhány esetben fordul elő. 

A SARS-CoV-2 vírust több szerkezeti fehérje alkotja, melyek a 
tüskefehérje (spike / S), a borítékfehérje (envelope / E), a 
membránfehérje (membrane / M) és a nukleokapszid (nucleocapsid 
/ N). A vírus tüskefehérjéje tartalmaz egy receptorhoz kötődő domént 
(RBD), amely a célsejtek felszínén képes felismerni az angiotenzin-
konvertáló enzim-2 (ACE2) receptort. Kimutatásra került, hogy a 
SARS-CoV-2 tüskefehérjéje kölcsönhatásba lép a humán ACE2 
receptorral, ami a tüdő mélyén lévő gazdasejtekben endocitózisthoz 
és a vírus szaporodásához vezet. A SARS-CoV-2 vírusfertőzés 
immunválaszt vált ki, ami a vérben antitestek vagy megkötő 
antitestek termelődésével jár. A kiválasztott antitestek védelmet 
nyújtanak a vírussal való későbbi megfertőződések ellen, mivel azok 
a fertőzést követően hónapokon, akár éveken át megmaradnak a 
keringési rendszerben, így gyorsan és erőteljesen kapcsolódnak 
hozzá a patogénekhez megakadályozva azok sejtes infiltrációját és 
szaporodását. Ezek az antitestek a semlegesítő antitestek. A SARS-
CoV-2 semlegesítő antitest gyorsteszt (aranykolloid) kifejezetten a 
SARS-CoV-2 semlegesítő antitestek kimutatására szolgál. 

[CSOMAGOLÁSI ADATOK] 
1 teszt/készlet, 5 teszt/készlet, 25 teszt/készlet 

[JAVASOLT FELHASZNÁLÁS] 
A SARS-CoV-2 semlegesítő antitest gyorsteszt (aranykolloid) 

egy gyors kromatográfiás immunvizsgálat a SARS-CoV-2 
semlegesítő antitest kvalitatív kimutatására humán szérumban, 
plazmában vagy teljes vérben. A teszt egészségügyi szakember, 
illetve egészségügyi- vagy megfelelő utasításokkal ellátott, a laterális 

áramlású tesztek végzésében és a teszteredmények értelmezésében 
jártas személyzet általi felhasználásra szolgál. A teszt bármilyen 
laboratóriumi környezetben vagy egészségügyi intézményen kívül is 
alkalmazható, amely megfelel a használati útmutatóban és a helyi 
szabályozásban meghatározott követelményeknek. A teszt klinikai 
felhasználása az új típusú koronavírus okozta fertőzésből felépült 
páciensek esetében a semlegesítő antitestek kimutatására vagy az új 
típusú koronavírus elleni vakcina hatékonyságának kiegészítő 
értékelésére szolgál. 

[ALAPELV] 
A SARS-CoV-2 semlegesítő antitest gyorsteszt (aranykolloid) 

egy kvalitatív membráncsík alapú immunvizsgálat a SARS-CoV-2 
semlegesítő antitest jelenlétének kimutatására humán szérumban, 
plazmában vagy teljes vérben. 

A tesztkészlet egy nitrocellulóz (NC) membránból áll, amely az 
új típusú koronavírus semlegesítő antitest kimutatására előre bevont 
humán ACE2 fehérjét tartalmaz a T vonalon, valamint referencia-
kontroll antitestet az R vonal régiójában és minőségellenőrző 
antitestet a C vonal régiójában. A reagens párnába aranykolloiddal 
jelölt rekombináns új típusú koronavírus S-RBD antigén, és 
aranyozott referencia-, kontroll- és minőségellenőrző antitest jelölők 
lettek beágyazva. 

A teszteljárás során a minta kapilláris elv alapján halad előre a 
tesztkártyán. Ha a minta tartalmazza az új típusú koronavírus 
semlegesítő antitestet, az antitest hozzákötődik az aranykolloiddal 
jelölt rekombináns új típusú koronavírus S-RBD antigénhez. Ez után 
az immunkomplexben az aranykolloiddal jelölt rekombináns új 
típusú koronavírus S-RBD antigénekhez kapcsolódnak a membránra 
bevont humán ACE2 fehérjék és lila-piros színű vonalat képeznek a 
T vonalon. A T vonal színintenzitása fordítottan arányos a mintában 
lévő antitestek koncentrációjával. A tesztkártya tartalmaz egy 
minőségellenőrző C vonalat, valamint egy R, referencia vonalat. A 
lilásvörös színű minőségellenőrző C vonalnak és a referencia R 
vonalnak egyaránt meg kell jelennie a tesztvonal megjelenésétől 
függetlenül. Ha a minőségellenőrző C vonal vagy a referencia R 
vonal nem jelenik meg, a teszt eredménye érvénytelen, és a mintát 
újra kell tesztelni egy új tesztkártyán. 

[A KÉSZLET ELEMEI] 
 

Biztosított 
anyagok 

1 
teszt/klt. 

5 
teszt/klt. 

25 
teszt/klt. 

25 
teszt/klt. 

Tesztkazetta 1 teszt 5 teszt 25 teszt 25 teszt 
Puffer 0,06 mL/ 

tubus x 1 
0,06 mL/ 
tubus x 5 

0,06 mLl/ 
tubus x 25 

4 mL/ 
üveg x 1 

Cseppentő 1 db 5 db 25 db 25 db 
Betétlap 1 db 1 db 1 db 1 db 

 
Szükséges, de nem biztosított 

anyagok 
Időzítő óra 

Pipetta 

[TÁROLÁS ÉS STABILITÁS] 
A teszt minden tartozékával együtt lezárt tasakban  
2-30°C közötti hőmérsékleten tárolva 1 évig 
érvényes. 

A tesztet felhasználásig a lezárt tasakban kell hagyni. Tilos 
lefagyasztani! Ne használja fel a lejárati időn túl! 
A gyártás időpontját és a lejárati dátumot a termék csomagolása 
tartalmazza. 
 

[MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS] 
1. A SARS-CoV-2 semlegesítő antitest gyorsteszt (aranykolloid) 
teljes vér-, szérum- vagy plazma mintával végezhető el. 
2. A szérumot vagy plazmát minél előbb válassza el a vértől, hogy 
elkerülje hemolízist. Csak tiszta, nem hemolizált mintát használjon! 
3. A tesztet azonnal el kell végezni a minták levétele után. Ne hagyja 
a mintát hosszabb ideig szobahőmérsékleten. A szérum- és 
plazmaminták 2-8°C közötti hőmérsékleten 3 napig tárolhatók, 
hosszabb ideig történő tárolás esetén a szérum-/plazmamintákat -
20°C alatt kell tartani. A vénapunkció útján levett vérmintát 2-8°C 
közötti hőmérsékleten kell tárolni, ha a teszt elvégzése a levételt 
követően 2 napon belül történik. A teljes vérmintát ne fagyassza le! 
4. Tesztelés előtt a mintákat szobahőmérsékletre kell hozni. A 
lefagyasztott mintát teljesen fel kell olvasztani, majd a teszt előtt 
alaposan át kell keverni. Kerülje a minták ismételt fagyasztását és 
felolvasztását. 
5. Ha a mintákat szállítani kell, azokat a kóroktani anyagokra 
vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell csomagolni. 
6. EDTA alkalmazható véralvadásgátló szerként a minták 
gyűjtéséhez. 
 
[A TESZTELJÁRÁS] 

Figyelmesen olvassa el az utasításokat és a teszt elvégzése előtt 
a tesztkészletet, valamint a mintákat hagyja szobahőmérsékletre 
(15 - 30°C) felmelegedni. 
1. Vegye ki a tesztkazettát a fólia tasakból és azt egy órán belül 
használja fel. A legjobb eredmény érdekében a tesztet a fólia tasak 
felbontása után javasolt azonnal elvégezni. 
2. Helyezze a tesztkazettát egy tiszta, vízszintes felületre. 
a. Specifikáció: tubusban tárolt puffer 
Szérum- vagy plazmaminta esetén: 
Cseppentő használata: A minta felszívása után tartsa a cseppentőt 
függőlegesen és cseppentsen 1 cseppnyi (kb. 25 µL) szérum- vagy 
plazma mintát a mintalyukba (5), majd rögtön töltse a puffer tubus 
teljes tartalmát a mintalyukba és indítsa el az időzítő órát. 
Pipetta használata: Helyezzen 25 µL szérumot vagy plazmát a 
mintalyukba (5), majd rögtön töltse a puffer tubus teljes tartalmát a 
mintalyukba és indítsa el az időzítő órát. 
Teljes vérminta esetén: 

Cseppentő használata: A minta felszívása után tartsa a cseppentőt 
függőlegesen és cseppentsen 2 cseppnyi (kb. 50 µL) teljes vérmintát 
a mintalyukba (5), majd rögtön töltse a puffer tubus teljes tartalmát a 
mintalyukba és indítsa el az időzítő órát. 
Pipetta használata: Helyezzen 50 µL teljes vérmintát a mintalyukba, 
majd rögtön töltse a puffer tubus teljes tartalmát a mintalyukba és 
indítsa el az időzítő órát. 

 
b. Specifikáció: üvegben tárolt puffer 
Szérum- vagy plazmaminta esetén: 
Cseppentő használata: A minta felszívása után tartsa a cseppentőt 
függőlegesen és cseppentsen 1 cseppnyi (kb. 25 µL) szérum- vagy 
plazma mintát a mintalyukba (5), majd vegye fel a puffert tartalmazó 
üvegcsét és rögtön cseppentsen 2 cseppnyi puffer oldatot 
függőlegesen a mintalyukba és indítsa el az időzítő órát. 
Pipetta használata: Helyezzen 25 µL szérumot vagy plazmát a 
mintalyukba (5), majd vegye fel a puffert tartalmazó üvegcsét és 
rögtön cseppentsen 2 cseppnyi puffer oldatot függőlegesen a 
mintalyukba és indítsa el az időzítő órát. 
Teljes vérminta esetén: 
Cseppentő használata: A minta felszívása után tartsa a cseppentőt 
függőlegesen és cseppentsen 2 cseppnyi (kb. 50 µL) teljes vérmintát 
a mintalyukba (5), majd vegye fel a puffert tartalmazó üvegcsét és 
rögtön cseppentsen 2 cseppnyi puffer oldatot függőlegesen a 
mintalyukba és indítsa el az időzítő órát. 
Pipetta használata: Helyezzen 50 µL teljes vérmintát a mintalyukba, 
majd vegye fel a puffert tartalmazó üvegcsét és rögtön cseppentsen 
2 cseppnyi puffer oldatot függőlegesen a mintalyukba és indítsa el az 
időzítő órát. 



 
3. Várjon a színes vonal megjelenéséig. 10 perc elteltével olvassa le 
a teszt eredményét. Ha a tesztet 15 percnél hosszabb ideig nem 
olvassa le, a teszteredmény érvénytelen lesz, és javasolt egy ismételt 
teszt elvégzése. 
Megjegyzés: NEM javasolt a puffer felhasználása a puffert 
tartalmazó üvegcse felnyitása után 6 hónapon túl. 
[EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE] 
Alacsony pozitív: A kontrollvonal régióban (C) és a referencia vonal 
régióban (R) megjelenik a színes vonal, és egy színes vonal a 
tesztvonal régióban (T) is megjelenik. A T vonal színintenzitása 
gyengébb, mint a C vonalé, de erősebb, mint az R vonalé, ami 
alacsony pozitív eredményt, vagyis a mintában alacsony 
koncentrációban jelen lévő semlegesítő antitest mennyiséget jelent. 
Közepes pozitív: A kontrollvonal régióban (C) és a referencia vonal 
régióban (R) megjelenik a színes vonal és egy színes vonal a 
tesztvonal régióban (T) is megjelenik. A T vonal színintenzitása 
egyenlő vagy gyengébb, mint az R vonalé, ami közepes pozitív 
eredményt, vagyis a mintában közepes koncentrációban jelen lévő 
semlegesítő antitest mennyiséget jelent. 
Magas pozitív: A kontrollvonal régióban (C) és a referencia vonal 
régióban (R) megjelenik a színes vonal és egy színes vonal a 
tesztvonal régióban (T) is megjelenik. A magas pozitív eredmény a 
mintában magas koncentrációban jelen lévő semlegesítő antitest 
mennyiséget jelent. 
Negatív: A színes vonal megjelenik a kontrollvonal régióban (C) és 
a referencia vonal régióban (R), és egy színes vonal a tesztvonal 
régióban (T) is megjelenik. A T vonal színintenzitása egyenlő vagy 
erősebb, mint a C vonalé. Az eredmény negatív, ami a mintában kis 
számban jelenlévő semlegesítő antitest mennyiséget jelent. 
Érvénytelen: Nem jelenik meg vonal sem a C vonal régióban, sem 
pedig az R vonal régióban. A kontrollvonal hiányának 
legvalószínűbb okai az elégtelen mintatérfogat, illetve a teszt 
elvégzésének helytelen technikája. Tekintse át az eljárás leírását, 
majd végezze el újból a tesztet egy új tesztkazettával. Ha a probléma 
továbbra is fennáll, ne használjon fel több tesztet és vegye fel a 
kapcsolatot a helyi forgalmazóval. 

[MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, ELJÁRÁSOK] 
Az eljárás belső ellenőrzése bele van építve a tesztbe. A kontroll 
régióban (C) megjelenő színes vonal biztosítja a vizsgálati eljárás 

belső ellenőrzését. Ez igazolja, hogy elegendő volt a minta térfogata 
és megfelelő volt a vizsgálati eljárás. Kontroll standardokat a készlet 
nem tartalmaz, azonban a helyes laboratóriumi gyakorlat a pozitív és 
negatív kontrollok alkalmazását javasolja a vizsgálati eljárás és a 
teszt megfelelő teljesítményének megerősítése céljából. 

[AZ ELJÁRÁS KORLÁTJAI] 
1. A SARS-CoV-2 semlegesítő antitest gyorsteszt (aranykolloid) 
kizárólag in vitro diagnosztikai felhasználásra szolgál. Használata 
orvosi rendelvényhez kötött. Sürgősségi célú felhasználás csak 
engedéllyel. A teszt a SARS-CoV-2 vírus semlegesítő antitest 
kimutatására használható teljes vér-, szérum- vagy plazma mintában. 
2. A teszt pontossága függ a mintagyűjtés folyamatától. A nem 
megfelelően végrehajtott mintagyűjtés, a minták nem megfelelő 
tárolása, megszáradt minták vagy megismételt fagyasztás-
felolvasztás ciklusok befolyásolják a teszt eredményét. 
3. A készlettel kapott teszteredmény kizárólag klinikai 
referenciaként szolgál és az önmagában nem használható a klinikai 
diagnózis vagy kezelés alapjául. A páciensek klinikai kezelését a 
tünetekkel, a kórtörténettel, más laboratóriumi tesztekkel és a 
kezelésre adott reakciókkal együtt kell figyelembe venni. 
4. Az eljárások jellemző eltérései miatt kifejezetten ajánlott egy 
összehasonlító vizsgálat elvégzése az egyes eljárások közötti váltást 
megelőzően, hogy azonosításra kerüljenek a módszerek 
különbözőségei. Az eljárások közötti különbözőségek miatt nem 
várható az eredmények száz százalékos egyezése. 
5. A teszt teljesítménye kizárólag a Javasolt felhasználásban 
meghatározott minta típusok esetében került megállapításra. Más 
minta típusok nem lettek értékelve, így azok használata nem javasolt 
ezzel a vizsgálattal. 

[TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK] 
1. Szenzitivitás és specificitás: A SARS-CoV-2 semlegesítő antitest 
gyorsteszt (aranykolloid) a vezető kereskedelmi cPassTM típusú 
SARS-CoV-2 semlegesítő antitest készlettel lett összehasonlítva, 
beoltott személyek klinikai mintáinak felhasználásával. 
 

Módszer 
cPassTM SARS-CoV-2  

semlegesítő antitest tesztkészlet Összes 
eredmény Eredmény Pozitív Negatív 

SARS-CoV-2 
semlegesítő 

antitest 
gyorsteszt 

(aranykolloid) 

Pozitív 125 0 125 

Negatív 7 339 346 

Összes eredmény 132 339 471 
 
Relatív szenzitivitás: 94,2% (95% CI: 89,38% ~ 97,84%) 
Relatív specificitás: 100,0% (95% CI: 98,92 ~ 100,00%) 
Pontosság: 98,5% (95% CI: 96,96% ~ 99,40%) 
2. Keresztreaktivitás: A SARS-CoV-2 semlegesítő antitest 
gyorsteszt (aranykolloid) keresztreaktivitása anti-influenza A típus, 
anti-influenza B típus, anti-RSV, anti-Adenovírus, anti-HBV, anti-

Syphilis, anti-HIV, anti-rheumatoid faktor, anti-M. Pneumonia, anti-
Chlamydia pneumoniae és anti-HCV esetében lett vizsgálva. 
3. Zavaró anyagok: Az alábbi anyagok lettek vizsgálva az új típusú 
koronavírus semlegesítő antitest gyorsteszt használatával és zavaró 
hatás nem volt kimutatható. 
 

Zavaró anyagok Tesztkoncentráció 
Triglicerid 50 mg/dL 

Aszkorbinsav 20 mg/dL 
Hemoglobin 1 000 mg/dL 

Bilirubin 60 mg/dL 
 
 
 [FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK] 

1. Kizárólag in vitro diagnosztikai felhasználásra. Ne használja fel a 
lejárati időn túl! 
2. A készlet tárolása, szállítása és felhasználása során kövesse az 
útmutató előírásait, ellenkező esetben előfordulhat, hogy ezzel 
befolyásolja a teszt eredményét. 
3. Ne fagyassza le a reagenseket! 
4. Óvja a reagenst a szennyeződésektől. 
5. A készlet állati eredetű fehérjét tartalmaz, ezért az elhasznált 
terméket biológiai veszélyt jelentő hulladékként kell kezelni. 
6. A vizsgálati eljárás során felhasznált anyagok fertőzőek lehetnek. 
Ezeket a biológiailag veszélyes anyagokra vonatkozó laboratóriumi 
biológiai biztonság követelményeinek megfelelően kell kezelni. 
7. Ne használja fel a tesztet, ha a tasak sérült vagy a tasak lezárása 
szétnyílott. 
8. A puffer nem ehető. 
 

[HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA ÉS VERZIÓK] 
Hatálybalépés dátuma: 2021.01.20. 
Verziószám: 0 

 Megjegyzés: A különböző szimbólumok jelentését 
lásd az alábbi táblázatban. 
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