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COVID-19 IgM/IgG Duo 
STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Duo Test 

Tylko do profesjonalnej diagnostyki in vitro 

Nr kat.  Q-NCOV-01D  kasetki testowe: 20 x 2 szt. 

SKŁAD ZESTAWU 

          Kasetki        bufor kapilary        instrukcja 

PRZYGOTOWANIE TESTU  
Należy przetestować jednocześnie STANDARD Q COVID-19 IgM i IgG 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania STANDARD Q COVID-19 IgM / IgG Duo.
2. Sprawdź datę ważności. Nie używaj testu po upływie daty ważności.
3. Po otworzeniu foliowych saszetek zawierających kasetki testowe STANDARD Q COVID-19 IgM i IgG sprawdź środek pochłaniający wilgoć.

żółty -  prawidłowy 

zielony - nieprawidłowy 

PROCEDURA TESTOWA 
Należy przetestować jednocześnie STANDARD Q COVID-19 IgM i IgG. 
Procedura testowa zarówno dla IgM COVID-19, jak i IgG jest taka sama. 

Krew pełna pobrana z palca 
1. Pobierz próbkę krwi pełnej kapilarą do zaznaczonej czarnej linii ( 10 μl ).
2. Przenieś próbkę do studzienki kasety testowej.
3. Dodaj 3 krople (90 μl) do studzienki kasety testowej.
4. Wyniki należy odczytać po 10-15 minutach. Wyników nie należy interpretować po czasie dłuższym niż 15 minut.

Krew pełna pobrana z żyły / surowica/ osocze 
1. Za pomocą pipety pobierz 10 μl surowicy, osocza lub żylnej krwi pełnej.
2. Przenieś próbkę do studzienki kasety testowej.
3. Dodaj 3 krople (90 μl) do studzienki kasety testowej.
4. Wyniki należy odczytać po 10-15 minutach. Wyników nie należy interpretować po czasie dłuższym niż 15 minut.
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INTERPRETACJA WYNIKÓW 
wynik pozytywny         wynik negatywny          wynik nieprawidłowy 

1. Barwna linia pojawiająca się w obszarze kontrolnym (C) to linia kontrolna.
2. Barwna linia pojawiająca się w obszarze testowym (M, G) to linia testowa IgM / IgG.
3. Nawet jeśli linia kontrolna jest mało widoczna lub linia testowa nie jest jednolita, test należy uznać za wykonany prawidłowo, a wynik testu należy 
interpretować jako pozytywny. 
* Test COVID-19 IgM / IgG Duo może reagować krzyżowo z przeciwciałem przeciwko SARS-Corona-1.
* Wyniki badań obecności przeciwciał nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do diagnozowania lub wykluczania zakażenia

SARS-CoV-2 lub do informowania o stanie zakażenia.
* Wynik pozytywny powinien być rozpatrywany w połączeniu z historią kliniczną, wynikami RT-PCR i innymi dostępnymi danymi.

WPROWADZENIE 
Koronawirusy posiadają osłonkę oraz pojedynczą nić RNA. Ich średnica to około 80 do 120 nm. Ze wszystkich wirusów RNA posiadają największy 
materiał genetyczny. Są szeroko rozpowszechnione wśród ludzi i innych ssaków. Może powodować różne ostre i przewlekłe choroby. Typowe objawy 
osoby zarażonej koronawirusem obejmują objawy oddechowe, gorączkę, kaszel i duszność. W cięższych przypadkach infekcja może powodować 
zapalenie płuc, ciężki ostry zespół oddechowy, niewydolność nerek, a nawet śmierć. Nowy koronawirus został odkryty podczas występowania 
wirusowego zapalenia płuc w Wuhan w 2019 r. i został nazwany przez Światową Organizację Zdrowia 12 stycznia 2020 r. WHO potwierdziło, że COVID-
19 może powodować przeziębienia, Bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS) i poważniejsze choroby, takie jak ciężki ostry zespół 
oddechowy (SARS). Test COVID-19 IgM / IgG Duo jest pomocny w diagnostyce pomocniczej zakażenia koronawirusem. Wyniki testu mają wyłącznie 
charakter kliniczny i nie mogą samodzielnie stanowić podstawy do postawienia diagnozy. 

PRZEZNACZENIE 
COVID-19 IgM / IgG Duo Test to szybki chromatograficzny test immunologiczny do jakościowego wykrywania swoistych przeciwciał przeciwko  
SARS-CoV-2 obecnych w ludzkiej surowicy, osoczu lub krwi pełnej. Ten test jest przeznaczony do profesjonalnej diagnostyki in vitro i ma na celu pomóc 
w zdiagnozowaniu zakażenia SARS-CoV-2 w fazie rekonwalescencji pacjenta z objawami klinicznymi z zakażeniem COVID-19. Zapewnia tylko wstępny 
wynik testu przesiewowego. Aby uzyskać potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 należy zastosować bardziej szczegółowe alternatywne metody 
diagnostyczne. 

ZASADA METODY 
Test COVID-19 IgM / IgG Duo posiada dwa rejony, jeden przeznaczony jest na linię kontrolną „C” drugi na linię testową „G”(kasetka dedykowana IgG) 
lub linię testową „M” (kasetka dedykowana IgM). Zarówno linia kontrolna, jak i linia testowa w oknie wyników nie są widoczne przed wykonaniem 
testu. Kozie poliklonalne anty-mysie przeciwciało IgG jest powlekane w regionie linii kontrolnej, a rekombinowane białko SARS-CoV-2 jest powlekane w 
regionie linii testowej. Monoklonalne przeciwciało przeciw ludzkim IgG skoniugowane z cząstkami złota koloidalnego stosuje się jako detektory dla 
kasetki IgG. Monoklonalne przeciwciało przeciw ludzkim IgM skoniugowane z cząstkami złota koloidalnego stosuje się jako detektory dla kasetki IgM. 
Podczas testu przeciwciała SARS-CoV-2 w próbce oddziałują z skoniugowanym przeciwciałem monoklonalnym przeciw ludzkim IgG z koloidalnymi 
cząsteczkami złota lub z skoniugowanym przeciwciałem monoklonalnym przeciw ludzkim IgM z koloidalnymi cząsteczkami złota tworząc kompleks 
cząsteczek złoto-przeciwciało. Ten kompleks migruje na membranie nitrocelulozowej poprzez działanie kapilarne. W rejonie linii testowej kompleks jest 
przechwytywany przez rekombinowane białko SARS-CoV-2. Jeśli w próbce obecne są przeciwciała SARS-CoV-2 w rejonie linii testowej pojawi się 
fioletowy prążek. Intensywność linii testowej będzie się różnić w zależności od ilości przeciwciał SARS-CoV-2 obecnych w materiale badanym. Jeżeli 
przeciwciała SARS-CoV-2 nie są obecne w próbce, wówczas w rejonie linii testowej nie pojawia się żaden prążek. Linia kontrolna służy do kontroli 
proceduralnej i powinna zawsze się pojawiać jeśli procedura testowa jest przeprowadzona prawidłowo. 

PRZECHOWYWANIE  
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej lub w lodówce (2-30 °C). Test jest stabilny do daty ważności 
wydrukowanej na opakowaniu. Nie zamrażać. Nie używać po upływie daty ważności.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
1. Nie używać testu ponownie.
2. Nie używać testu jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
3. Nie używać buforu z numerem serii niezgodnym z numerem podanym na opakowaniu zestawu.
4. Nie palić papierosów, nie jeść i nie pić podczas wykonywania testu.
5. Należy nosić odzież ochronną taką jak fartuch laboratoryjny i rękawiczki. Po wykonaniu testu dokładnie umyj ręce.
6. Dokładnie usuń rozlany płyn za pomocą odpowiedniego środka dezynfekującego.
7. Wszystkie próbki należy traktować tak, jakby zawierały czynniki zakaźne.
8. Przestrzegać ustalonych środków ostrożności przed zagrożeniami mikrobiologicznymi.
9. Wszystkie próbki i materiały użyte do przeprowadzenia testu należy zutylizować jako odpady stanowiące zagrożenie biologiczne. Laboratoryjne 
odpady chemiczne muszą być przetwarzane i usuwane zgodnie z lokalnymi  przepisami.
10. Środek pochłaniający wilgoć w woreczku foliowym ma zaabsorbować wilgoć i chronić przed test przed uszkodzeniem. Jeżeli kolor wskaźnika na
opakowaniu środka pochłaniającego zmieni się z barwy żółtej na zieloną test należy wyrzucić.

POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBKI 
Surowica 
1. Krew pobrać do probówki NIE zawierającej antykoagulantów i pozostawić na 30 minut, a następnie odwirować.
2. Jeśli surowica w zwykłej probówce jest przechowywana w lodówce w temperaturze 2-8 °C próbkę można wykorzystać do badania w ciągu 1 tygodnia 
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po pobraniu. W przypadku dłuższego przechowywania temperatura powinna wynosić poniżej -40 °C. 
3. Przed użyciem należy doprowadzić materiał badany do temperatury pokojowej.
Osocze
1. Krew pobrać do probówki z antykoagulantem takim jak heparyna lub EDTA, a następnie odwirować.
2. Jeśli osocze w probówce z antykoagulantem jest przechowywane w lodówce w temperaturze 2-8 °C próbkę można wykorzystać do badania w ciągu 1 
tygodnia po pobraniu. W przypadku dłuższego przechowywania temperatura powinna wynosić poniżej -40 °C.
3. Przed użyciem należy doprowadzić materiał badany do temperatury pokojowej.
Krew pełna pobrana z palca
1. Krew pełną pobrać w sposób antyseptyczny z opuszki palca.
2. Oczyść obszar do nakłucia wacikiem nasączonym alkoholem.
3. Ściśnij koniec koniuszka palca i przebij sterylnym lancetem.
4. Za pomocą kapilary zbierz 10 μl pełnej krwi włośniczkowej do poziomu czarnej linii.
5. Krew pełną włośniczkową należy zbadać natychmiast po pobraniu.
Krew pełna pobrana z żyły
1. Krew pobrać do probówki z antykoagulantem takim jak heparyna lub EDTA.
2. Jeśli krew pełna w probówce z antykoagulantem jest przechowywane w lodówce w temperaturze 2-8 °C, próbkę można wykorzystać do badania w
ciągu 1-2 dni po pobraniu.
3. Nie należy używać zhemolizowanych próbek krwi.

UWAGA: Interferencja, próbka hemolityczna, próbka zawierająca czynniki reumatoidalne i próbka lipemiczna mogą prowadzić do uzyskania błędnych 
wyników testu. Dla każdej próbki należy użyć osobnych materiałów jednorazowego użytku, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego, które również 
może powodować błędne wyniki. 

CHARAKTERYSTYKA 
Test przeprowadzono zgodnie z instrukcją użycia na surowicy od 33 pacjentów pozytywnych potwierdzonych metodą real-time PCR oraz na surowicy 30 
zdrowych dawców w szpitalu Seoul National University w Bundang w Korei.  

Połączone pozytywne wyniki testu są używane do obliczenia 
całkowitej czułości testu Duo 

Metoda PCR 
Wyniki 

STANDARD Q 
COVID-19 
IgM+IgG

Wyniki Pozytywne Negatywne 

Pozytywne 27 1 28 

Negatywne 6 29 35 

Wyniki 33 30 66 

Czułość: 81,8% 
Swoistość: 96,6% 

Czułość i reaktywność krzyżowa 
1. Limit detekcji: IgM-0.02 mg/ml, IgG-0.02 mg/ml
2. Reaktywność krzyżowa: Brak reaktywności krzyżowej z osoczem dodatnim HIV, Japońskim Zapaleniem Mózgu, wirusem Zika, Chikungunya, Dengi dla
IgM, Salmonelli dla IgM,  Różyczki dla IgM, CMV dla IgM/IgG, Kleszczowego Zapalenia Mózgu dla IgM, Wirusa Zachodniego Nilu, Treponema palladium,
HAV dla IgM i IgG, HBV (antygen), HCV (antygen), szczepionce Grypy, Leiszmaniozie, Brucelozie dla IgM, Chagas, Toxoplazmozie i Filariozie dla IgM i IgG.
3. Interferencje: Brak zakłóceń testu dla preparatów oddechowych (Mucyna, krew, EDTA, Biotyna), Areozoli do nosa (Neo-Synephrine, Afrin, Sól
fizjologiczna), Homeopatycznych laków przeciwalergicznych (Zicam, Sodium Cromoglycate, Olopatadine Hydrochloride), Leków przeciwwirusowych 
(Zanamivir, Oseltamivir, Artemether-lumefantrine, Doxycycline hyclate, Quinine, Lamivudine, Ribavirin, Daclatasvir), Leków przeciwzapalnych 
(Acetaminophen, Acetylsalicylic acid, Ibuprofen), Antybiotyków (Mupirocin, Tobramycin, Erythromycin, Ciprofl oxacin), anty-mysich ludzkich
przeciwciał, u kobiet w ciąży, dla podwyższonego poziomu białka C-reaktywnego.
4. Efekt Hooka: Brak dla stężenia 1.25 mg/ml for IgM and 0.3 mg/ml for IgG.
5. Równoważność badanego materiału: Nie stwierdzono różnicy w zastosowanych materiałach badanych (krew pełna włośniczkowa, krew pełna żylna, 
osocze, surowica) i antykoagulantach (EDTA, heparyna, cytrynian sodu).

OGRANICZENIA 
1. Podczas badania należy ściśle przestrzegać procedury, środków ostrożności i interpretacji wyników.
2. Ten test wykrywa obecność przeciwciał IgM / IgG w próbce i nie powinien być stosowany jako jedyne kryterium diagnozy zakażenia COVID-19.
3. Wyniki testu muszą być przeanalizowane z innymi danymi dostępnymi dla lekarza.
4. W celu uzyskania większej dokładności badań dot. odporności zaleca się dodatkowe badania kontrolne przy użyciu innych metod laboratoryjnych.
5. Za pomocą tego testu jakościowego nie można ustalić ilości, ani stężenia przeciwciał anty-COVID-19 IgM / IgG.
6. Nieprzestrzeganie procedury testowej i błędna interpretacja może negatywnie wpłynąć na wyniki testu i/lub powodować nieprawidłowe wyniki.

ZAWIADOMIENIE O BADANIACH PRZECIWCIAŁA COVID-19 
1. Ten test nie został sprawdzony przez FDA.
2. Negatywne wyniki nie wykluczają zakażenia SARS-CoV-2, szczególnie u osób mających kontakt z wirusem. Należy rozważyć diagnostykę molekularną,
aby wykluczyć zakażenie.
3. Wyniki badań przeciwciał nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do diagnozowania lub wykluczania zakażenia SARS-CoV-2 lub do
informowania o stanie zakażenia.
4. Pozytywne wyniki mogą powstawać u osób z przebytą lub obecną infekcją szczepami koronawirusa innymi niż SARS-CoV-2, takimi jak koronawirus 
HKU1, NL63, OC43 lub 229E lub u osób z przebytym lub obecnym zakażeniem wirusem SARS (nr 6).
5. Test nie powinien być wykonywany dawcom krwi.
6. Procedurę badania należy przeprowadzić w temperaturze i ciśnieniu otoczenia.
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STOSOWANE SYMBOLE GRAFICZNE - OBJAŚNIENIA: 

- zawartość

- numer katalogowy

- przed użyciem zapoznać się z instrukcją

- wyrób do diagnostyki in vitro

- temperatura przechowywania

- producent

- numer serii

- data ważności


