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Un test rapid pentru detectarea calitativă a antigenelor nucleocapsidei SARS-CoV-2 în probele 

de tampon nazal și salivă. 

Doar pentru uz profesional pentru diagnostic in vitro. 

DOMENIU DE UTILIZARE 

Testul rapid antigen SARS-CoV-2 este un test imunologic cromatografic cu flux lateral pentru 

detectarea calitativă a antigenului proteinei nucleocapsidei din SARS-CoV-2 din probele de 

tampon nazal și salivă prelevate direct de la persoanele suspectate de COVID-19 de către 

personalul medical în primele șapte zile de la instalarea simptomelor. Testul rapid antigen SARS-

CoV-2 poate testa și probe de la persoane asimptomatice. Testul rapid antigen SARS-CoV-2 nu 

face diferențierea între SARS-CoV și SARS-CoV-2. 

Rezultatele se referă la identificarea antigenului nucleocapsidei SARS-CoV-2. Acest antigen 

este, în general, detectabil în probele căilor respiratorii superioare în timpul fazei acute a infecției. 

Rezultatele pozitive indică prezența antigenelor virale, dar este necesară corelarea clinică cu 

istoricul pacientului și alte informații diagnostice pentru a determina starea infecției. Rezultatele 

pozitive nu exclud o infecție bacteriană sau infecția concomitentă cu alți viruși. Agentul detectat 

poate să nu fie cauza certă a bolii.  

Rezultatele negative, obținute la pacienții cu simptome de peste șapte zile, trebuie considerate 

prezumtive și confirmate printr-un test molecular, dacă este necesar, pentru managementul 

pacientului. Rezultatele negative nu exclud infecția cu SARS-CoV-2 și nu trebuie utilizate ca bază 

unică pentru deciziile de tratament sau de gestionare a pacienților, inclusiv decizia privind 

controlul infecțiilor. Rezultatele negative trebuie luate în considerare în contextul expunerilor 

recente ale unui pacient, al antecedentelor și al prezenței semnelor și simptomelor clinice 

sugestive pentru COVID-19. 

Testul rapid antigen SARS-CoV-2 este destinat utilizării de către personal de laborator clinic 

instruit și persoane instruite în puncte de îngrijire. Testul rapid antigen SARS-CoV-2 este destinat 

utilizării ca adjuvant în diagnosticul infecției cu SARS-CoV-2. 

REZUMAT 

Noile coronavirusuri aparțin genului β. COVID-19 este o boală infecțioasă respiratorie acută. 

Oamenii sunt, în general, susceptibili. În prezent, pacienții infectați cu noul coronavirus reprezintă 

sursa principala de infecție; persoanele infectate asimptomatice pot și ele constitui o sursă 

infecțioasă. Pe baza investigației epidemiologice actuale, perioada de incubație este de 1 până 

la 14 zile, în cea mai mare parte de 3 până la 7 zile. Manifestările principale includ febra, oboseala 

și tusea uscată. Congestie nazală, secreție nazală abundentă, durere în gât, mialgie și diaree 

sunt prezente în unele cazuri.  

PRINCIPIU 

Testul rapid antigen SARS-CoV-2 este un test imunologic cromatografic calitativ pe bază de 

membrană pentru detectarea calitativă a antigenului proteinei nucleocapsidei din SARS-CoV-2 

din probele de tampon nazal uman și salivă. 

Atunci când probele sunt prelucrate și adăugate în caseta pentru testare, antigenele SARS-CoV-

2, dacă sunt prezente în probă, vor reacționa cu particulele acoperite cu anticorpi anti-SARS-

CoV-2, cu care banda de testare a fost acoperită în prealabil. Amestecul migrează apoi în sus pe 

membrană prin acțiunea capilară. Complexele antigen-conjugat migrează prin banda de testare 

în zona de reacție și sunt capturate de o linie de anticorpi legați pe membrană. Rezultatele testului 

sunt interpretate vizual după 15-30 minute pe baza prezenței sau absenței liniilor colorate vizual.  

Pentru a servi drept control al procedurii, o linie colorată va apărea întotdeauna în regiunea liniei 

de control, indicând faptul că a fost adăugat un volum adecvat de probă și că membrana a fost 

bine îmbibată.  

REACTIVI 

Caseta pentru testare conține anticorpi anti-SAR-CoV-2.  

PRECAUȚII 

 Doar pentru uz profesional pentru diagnostic in vitro. A nu se utiliza după data de expirare. 

 A nu se mânca, bea sau fuma în zona în care sunt manipulate probele sau kit-urile. 

 Nu utilizați testul dacă punga este deteriorată. 

 Manipulați toate probele ca și cum ar conține agenți infecțioși. Pe parcursul testării respectați 

precauțiile stabilite împotriva pericolelor biologice și respectați procedurile standard pentru 

eliminarea corespunzătoare a probelor. 

 Purtați îmbrăcăminte de protecție, precum halate de laborator, mănuși de unică folosință, 

mască și protecție pentru ochi atunci când probele sunt testate. 

 Testul utilizat trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale. Testul utilizat trebuie 

considerat potențial infecțios și eliminat în conformitate cu reglementările locale. 

 Umiditatea și temperatura pot afecta negativ rezultatele. 

 Acest prospect trebuie citit complet înainte de efectuarea testului. Nerespectarea indicațiilor 

din prospect poate duce la rezultate incorecte ale testului. 

 Linia de testare pentru o probă cu încărcătură virală mare poate deveni vizibilă în decurs de 

15 minute sau de îndată ce proba trece de regiunea liniei de testare. 

 Linia de testare pentru o probă cu încărcătură virală mică poate deveni vizibilă în decurs de 30 

de minute. 

PĂSTRARE ȘI STABILITATE 

 Kitul poate fi păstrat la temperaturi cuprinse între 2 - 30°C.  

 Testul este stabil până la data de expirare înscrisă pe punga sigilată.  

 Testul trebuie să rămână în punga sigilată până la utilizare.  

 A NU SE CONGELA.  

 A nu se utiliza după data de expirare.  

MATERIALE 

Materiale furnizate 

 Casete pentru testare  Tuburi cu soluție tampon de extracție 

 Tampoane de unică folosință *  Recipient (recipiente) de colectare a 

salivei 

 Prospect  

* Tampoanele de unică folosință sunt fabricate de un alt producător.  

Materiale necesare, dar care nu sunt furnizate 

 Echipament individual de protecție  Ceas de laborator  

RECOLTAREA ȘI PREPARAREA PROBEI 

 Testarea trebuie efectuată imediat după colectarea probei sau cel mult într-o (1) oră după 

colectarea probei, dacă este păstrată la temperatura camerei (15-30 °C). 

 O probă de tampon nazal anterior poate fi recoltată de către un profesionist din domeniul 

medical sau de către o persoană care își colectează singură proba cu tamponul nazal.  

 Colectarea probelor la copii sub 12 ani trebuie efectuată de către un profesionist din domeniul 

medical. Copiii cu vârste cuprinse între 12 şi 17 ani trebuie să se afle sub supravegherea unui 

adult dacă își recoltează singuri proba cu tampon nazal anterior. Adulții cu vârsta de 18 ani sau 

peste își pot recolta singuri proba cu tampon nazal anterior. Respectați indicațiile locale pentru 

recoltarea probelor de către copii. 

PRELEVAREA PROFESIONALĂ MEDICALĂ PRELEVAREA INDIVIDUALĂ 

  

 Cum se recoltează un tampon nazal anterior: 

1.  Introduceți cu atenție unul dintre tampoanele nazale de unică folosință, furnizate împreună cu kit-ul, într-o nară. 

Efectuând o rotire ușoară, împingeți tamponul la mai puțin de 2,5 cm (1 inch) de marginea nării. 

2.  Rotiți tamponul de 5 ori de mucoasa din interiorul nării pentru a vă asigura că se recoltează o probă suficientă. 

3.  Folosind același tampon, repetați procesul în cealaltă nară pentru a vă asigura că o cantitate adecvată de probă 

este prelevată din ambele cavități nazale. 

4.  Scoateți tamponul din cavitatea nazală. Proba este acum gata să fie pregătită folosind tuburile de extracție. 

 

 Pentru a recolta o probă de salivă: 

A NU se mânca, bea, fuma, mesteca gumă sau spăla pe dinți cu 30 de minute înainte de prelevarea unei probe de 

salivă. 

1. Înainte de a preleva o probă de salivă, masați ușor obrajii timp de 15-30 de secunde. Sprijiniți limba de maxilarul 

inferior și de rădăcinile dinților și lăsați saliva să se colecteze în acea zonă. 

2. Introduceți un tampon de unică folosință în gură timp de cel puțin 30 secunde până când vârful tamponului este 

saturat cu salivă. 

Alternativ, saliva poate fi colectată scuipând cu atenție în recipientul de colectare a salivei. Când utilizați recipientul 

de colectare a salivei pentru a colecta salivă, introduceți vârful absorbant al tamponului de unică folosință în 

recipientul de colectare a salivei până când vârful tamponului este complet saturat cu salivă. 

                                                      

Notă: Pot să apară rezultate fals negative dacă tamponul nu este complet saturat cu salivă. 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Înainte de a efectua testarea, lăsați testul și soluția tampon de extracție să ajungă la 

temperatura camerei (15-30 °C).  

1. Utilizați un tub de extracție pentru fiecare probă care trebuie testată și etichetați corect 

fiecare tub. 

2. Scoateți folia de aluminiu din partea superioară a tubului de extracție. 

3. Introduceți tamponul în tub și rotiți-l timp de 30 de secunde. Apoi rotiți tamponul de cel puțin 

5 ori în timp ce strângeți de laterale tubului. Aveți grijă să nu stropiți conținutul din tub. 

4. Scoateți tamponul în timp ce strângeți părțile laterale ale tubului pentru a extrage lichidul 

din tampon. 

5. Fixați ferm vârful picurătorului pe tubul de extracție care conține proba. Amestecați bine 

rotind și agitând partea inferioară a tubului. 

6. Scoateți caseta pentru testare din punga sigilată și folosiți-o cât de repede se poate.  

7. Așezați caseta pentru testare pe o suprafață plană și curată.  

8. Adăugați proba procesată în godeul casetei pentru testare. 

a. Întoarceți tubul de extracție cu vârful picurătorului îndreptat în jos și țineți-l vertical. 

b. Strângeți ușor tubul și lăsați să cadă 4 picături din proba prelucrată în godeul probei. 

9. Așteptați ca linia (liniile) colorată (colorate) să apară. Rezultatul trebuie citit după 15-30 de 

minute. Nu citiți rezultatul după ce au trecut 30 de minute.  

 

 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 (Consultați ilustrația de mai sus) 

NEGATIV: O singură linie de control colorată apare în regiunea de control (C). Nicio linie aparent 

colorată nu apare în regiunea liniei de testare (T). Aceasta înseamnă că nu a fost detectat niciun 

antigen SARS-CoV-2. 

POZITIV:* Apar două linii colorate distincte. O linie în regiunea liniei de control (C), iar cealaltă 

linie în regiunea liniei de testare (T). Aceasta înseamnă că a fost detectată prezența antigenului 

SARS-CoV-2. 

*NOTĂ: Intensitatea culorii din linia de testare (T) poate varia în funcție de nivelul antigenului 

Agitați timp de 

30 de secunde 

 

Rotiți în sus și în jos 

de cel puțin 5 ori în 

timp ce strângeți 

tubul 

4 picături din 

proba prelucrată 

15-30 min. 

Negativ    Pozitiv       Nevalid 

SAU 



SARS-CoV-2 prezent în probă. Prin urmare, orice nuanță de culoare în regiunea liniei de testare 

(T) trebuie considerată pozitivă.  

NEVALID: Linia de control nu apare. Un volum insuficient de probă sau manipularea incorectă 

reprezintă motivele cele mai probabile care determină ca linia de control să nu apară. Verificați 

procedura și repetați testul cu o casetă pentru testare nouă. În cazul în care problema persistă, 

întrerupeți imediat utilizarea kitului de testare și contactați distribuitorul local. 

CONTROLUL CALITĂȚII 

Controalele procedurale interne sunt incluse în test. O linie colorată care apare în regiunea liniei 

de control (C) reprezintă un control procedural intern. Confirmă un volum suficient al probei și o 

tehnică procedurală corectă.  

Tampoanele de control nu sunt furnizate împreună cu acest kit; cu toate acestea, se recomandă 

ca martorii pozitivi și negativi să fie testați ca o bună practică de laborator pentru a vă asigura că 

procedura de testare și caseta de testare sunt efectuate corect. 

LIMITĂRI 

1. Testul rapid antigen SARS-CoV-2 este destinat exclusiv pentru diagnostic in vitro. Testul 

trebuie utilizat pentru detectarea antigenelor SARS-CoV-2 în  probele de tampon nazal și 

salivă. Intensitatea liniei de testare nu corespunde neapărat titrului viral SARS-CoV-2 din 

probă. 

Rețineți că încărcătura virală din proba de salivă este relativ scăzută, prin urmare se 

recomandă utilizarea probei nazale. Proba de salivă poate fi utilizată dacă prelevarea 

de probe nazale nu este posibilă. 

2. Probele trebuie testate cât mai curând posibil după prelevare și în decurs de cel mult o oră 

de la prelevare. 

3. Utilizarea mediilor de transport pentru virusuri poate duce la scăderea sensibilității testelor. 

4. Un test fals negativ poate rezulta dacă nivelul de antigen dintr-o probă este sub limita de 

detecție a testului sau dacă proba a fost prelevată incorect. 

5. Rezultatele testelor trebuie corelate cu alte date clinice disponibile medicului. 

6. Un rezultat pozitiv al testului nu exclude coinfecțiile cu alți agenți patogeni. 

7. Un rezultat pozitiv al testului nu face diferențierea între SARS-CoV și SARS-CoV-2. 

8. Un rezultat negativ al testului permite excluderea altor infecții virale sau bacteriene. 

9. Un rezultat negativ, obținut la un pacient cu debut al simptomelor mai vechi de șapte zile, 

trebuie considerat prezumtiv și confirmat printr-un test molecular, dacă este necesar, pentru 

abordarea terapeutică clinică. 

(Dacă se dorește diferențierea virusurilor și tulpinilor SARS specifice, este necesară testarea 

suplimentară.) 

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ 

 Sensibilitate clinică, specificitate și acuratețe 

 Probe din tampoane nazale 
Performanța testului rapid antigen SARS-CoV-2 a fost stabilită cu 605 tampoane nazale prelevate 

de la pacienți simptomatici individuali suspectați de infecție cu COVID-19. Rezultatele arată că 

sensibilitatea relativă și specificitatea relativă sunt după cum urmează: 

Metodă RT-PCR Total 

rezultate 
Test rapid antigen 

SARS-CoV-2  

Rezultate Negativ  Pozitiv 

Negativ  433 5 438 

Pozitiv 2 165 167 

Total rezultate 435 170 605 

Sensibilitate relativă: 97,1% (93,1%-98,9%)*                             Specificitate relativă: 99,5% 
(98,2%-99,9%)  

Acuratețe: 98,8% (97,6%-99,5%)*                                                                      * Intervale de 
încredere 95% 
Stratificarea probelor pozitive după debutul simptomelor între 0-3 zile are un acord procentual 
pozitiv (APP) de 98,8% (n=81), iar între 4 și 7 zile are un APP de 96,8% (n=62). 
Probele pozitive cu valoarea Ct ≤33 au un acord procentual pozitiv(APP) mai mare de 98,7% 
(n=153).  

Mostre de salivă 

Performanța testului rapid antigen SARS-CoV-2 a fost stabilită cu 341 de mostre de salivă 

prelevate de la pacienți simptomatici individuali suspectați de infecție cu COVID-19. Rezultatele 

arată că sensibilitatea relativă și specificitatea relativă sunt după cum urmează: 

Metodă RT-PCR Total 

rezultate 
Test rapid antigen 

SARS-CoV-2  

Rezultate Negativ  Pozitiv 

Negativ  235 9 244 

Pozitiv 1 96 97 

Total rezultate 236 105 341 

Sensibilitate relativă: 91,4% (84,3%-95,6%)* Specificitate relativă: 99,6% (97,4% -99,9%) 

Acuratețe: 97,1% (94,6% - 98,5%)*                                                                    * Intervale de 

încredere 95% 

Limită de detecție (LOD) 

LOD pentru testul rapid antigen SARS-CoV-2 a fost stabilită utilizând diluții limitative ale unei 

probe virale inactivate. Proba virală a fost îmbogățită cu probe nazale și salivare umane negative 

într-o serie de concentrații. Fiecare nivel a fost testat pentru 30 de repetiții. Rezultatele arată că 

LOD este 1,6*102 TCID50/ml. 

 Reactivitate încrucișată (specificitate analitică) și interferență microbiană  

Reacția încrucișată a fost evaluată prin testarea unui grup de agenți patogeni și microorganisme 

înrudite care sunt susceptibile de a fi prezente în cavitatea nazală. Fiecare organism și virus a 

fost testat în absența sau în prezența virusului SARS-CoV-2 inactivat termic la un nivel pozitiv 

scăzut. 

Nu s-a observat reactivitate încrucișată sau interferență cu următoarele microorganisme atunci 

când acestea au fost testate la concentrația prezentată în tabelul de mai jos. Testul rapid antigen 

SARS-CoV-2 nu face diferențierea între SARS-CoV și SARS-CoV-2. 

Potențialul reactant 

încrucișat 

Concentrație de 

testare 

Reactivitate 
încrucișată 
(în absența 

virusului SARS-
CoV-2) 

Interferență 
(în prezența 

virusului SARS-
CoV-2) 

V
ir

u
s
 

Adenovirus 
1,14 x 106 

TCID50/ml 

Nu 
3/3 negativ 

Nu 
3/3 pozitiv 

Enterovirus 
9,50 x 105 

TCID50/ml 

Nu 
3/3 negativ 

Nu 
3/3 pozitiv 

Coronavirus uman 

229E 

1,04 x 105 

TCID50/ml 

Nu 
3/3 negativ 

Nu 
3/3 pozitiv 

Coronavirus uman 

OC43 

2,63 x 105 

TCID50/ml 

Nu 
3/3 negativ 

Nu 
3/3 pozitiv 

Coronavirus uman 

NL63 

1,04 x 105 

TCID50/ml 

Nu 
3/3 negativ 

Nu 
3/3 pozitiv 

Metapneumovirus 

uman 

1,25 x 105 

TCID50/mL 

Nu 
3/3 negativ 

Nu 
3/3 pozitiv 

Coronavirus MERS 
7,90 x 105 

TCID50/ml 

Nu 
3/3 negativ 

Nu 
3/3 pozitiv 

Gripa A 
1,04 x 105 

TCID50/ml 

Nu 
3/3 negativ 

Nu 
3/3 pozitiv 

Gripa B 
1,04 x 105 

TCID50/ml 

Nu 
3/3 negativ 

Nu 
3/3 pozitiv 

Virus parainfluenza 1 
1,25 x 105 

TCID50/mL 

Nu 
3/3 negativ 

Nu 
3/3 pozitiv 

Virus parainfluenza 2 
3,78 x 105 

TCID50/ml 

Nu 
3/3 negativ 

Nu 
3/3 pozitiv 

Virus parainfluenza 3 
1,04 x 105 

TCID50/ml 

Nu 
3/3 negativ 

Nu 
3/3 pozitiv 

Virus parainfluenza 4 
2,88 x 106 

TCID50/ml 

Nu 
3/3 negativ 

Nu 
3/3 pozitiv 

Virus sincițial 
respirator  

3,15 x 105 
TCID50/mL 

Nu 
3/3 negativ 

Nu 
3/3 pozitiv 

Rinovirus 
3,15 x 105 
TCID50/mL 

Nu 
3/3 negativ 

Nu 
3/3 pozitiv 

Coronavirus uman- 
HKU1 

1 x 105 copii/ml 
Nu 

3/3 negativ 
Nu 

3/3 pozitiv 

B
a

c
te

ri
i 

Bordetella pertussis 2,83 x 109 UFC/ml 
Nu 

3/3 negativ 
Nu 

3/3 pozitiv 

Chlamydia 
trachomatis 

3,13 x 108 UFC/ml 
Nu 

3/3 negativ 
Nu 

3/3 pozitiv 

Haemophilus 
influenza 

1,36 x 108 UFC/ml 
Nu 

3/3 negativ 
Nu 

3/3 pozitiv 

Legionella 
pneumophila 

4,08 x 109  UFC/ml 
Nu 

3/3 negativ 
Nu 

3/3 pozitiv 

Mycobacterium 
tuberculosis 

1,72 x 107 UFC/ml 
Nu 

3/3 negativ 
Nu 

3/3 pozitiv 

Mycoplasma 
pneumoniae 

7,90 x 107 UFC/ml 
Nu 

3/3 negativ 
Nu 

3/3 pozitiv 

Staphylococcus 
aureus 

1,38 x 107 UFC/ml 
Nu 

3/3 negativ 
Nu 

3/3 pozitiv 

Staphylococcus 
epidermidis 

2,32 x 109 UFC/ml 
Nu 

3/3 negativ 
Nu 

3/3 pozitiv 

Streptococcus 
pneumoniae 

1,04 x 108 UFC/ml 
Nu 

3/3 negativ 
Nu 

3/3 pozitiv 

Streptococcus 
pyogenes 

4,10 x 106 UFC/ml 
Nu 

3/3 negativ 
Nu 

3/3 pozitiv 

Pneumocystis 
jirovecii-S. cerevisiae 

8,63 x 107 UFC/ml 
Nu 

3/3 negativ 
Nu 

3/3 pozitiv 

Pseudomonas 
aeruginosa 

1,87 x 108 UFC/ml 
Nu 

3/3 negativ 
Nu 

3/3 pozitiv 

Chlamydia 
pneumoniae 

1×106 IFU/ml 
Nu 

3/3 negativ 
Nu 

3/3 pozitiv 

Drojdie Candida albicans 1,57 x 108 UFC/ml 
Nu 

3/3 negativ 
Nu 

3/3 pozitiv 

Lavaj nazal uman cumulat 
Nu 

3/3 negativ 
Nu 

3/3 pozitiv 

Substanțe interferente 

Au fost evaluate următoarele substanțe, prezente în mod natural în probele respiratorii sau care 

pot fi introduse artificial în cavitatea nazală sau nazofaringe. Fiecare substanță a fost testată în 

absența sau în prezența virusului SARS-CoV-2 la un nivel pozitiv scăzut. Concentrația finală a 

substanțelor testate este prezentată mai jos și s-a constatat că nu afectează performanța testului. 

Substanță care interferează Ingredient activ Concentrație 

Rezultate 

(în absența virusului 

SARS-CoV-2) 

Rezultate 

(în prezența virusului 

SARS-CoV-2) 

Endogen 

Biotină 2,4 mg/ml 3/3 negativ 3/3 pozitiv 

Mucin 0,5% g/v 3/3 negativ 3/3 pozitiv 

Sânge integral 4% v/v 3/3 negativ 3/3 pozitiv 

Spray nazal Afrin Oximetazolină 15% v/v 3/3 negativ 3/3 pozitiv 

Spray nazal ALKALOL pentru 

ameliorarea alergiilor 
Homeopat Diluare 1:10  3/3 negativ 3/3 pozitiv 

Pastile Chloraseptic Max 

pentru durere în gât 

Mentol, 
benzocaină 

1,5 mg/ml 3/3 negativ 3/3 pozitiv 

Spray nazal CVS Health 

Fluticasone Propionate 

Propionat de 
fluticazonă 

5% v/v 3/3 negativ 3/3 pozitiv 

Spray nazal cu acțiune rapidă 

Equate  
Fenilefrină 15% v/v 3/3 negativ 3/3 pozitiv 

Spray anestezic oral Equate 

Sore Throat Phenol 
Fenol 15% v/v 3/3 negativ 3/3 pozitiv 

Pastile de tuse mentolate 

Original Extra Strong 
Mentol 1,5 mg/ml 3/3 negativ 3/3 pozitiv 

Spray nazal NasalCrom Cromolyn 15% v/v 3/3 negativ 3/3 pozitiv 

NeilMed NasoGel pentru nas 

uscat 

Hialuronat de 
sodiu 

5% v/v 3/3 negativ 3/3 pozitiv 

Pastile pentru dureri în gât 
Clorhidrat de 

dicalonină  
1,5 mg/ml 3/3 negativ 3/3 pozitiv 

Zicam, remediu împotriva 

răcelii 

Galphimia 

glauca, Luffa 

operculata, 

Sabadilla 

5% v/v 3/3 negativ 3/3 pozitiv 

Antibiotice Mupirocină 10 mg/ml 3/3 negativ 3/3 pozitiv 

Tamiflu 
Fosfat de 

oseltamivir 
5 mg/ml 3/3 negativ 3/3 pozitiv 

Antibiotice Tobramicină 4 µg/ml 3/3 negativ 3/3 pozitiv 

Spray nazal Mometasone 

Furoate 

Furoat de 

mometazonă 
5% v/v 3/3 negativ 3/3 pozitiv 

Agent fiziologic de curățare 

nazală cu apă de mare 
NaCl 15% v/v 3/3 negativ 3/3 pozitiv 

PRECIZIE 

                                                                            Intra-analiză 

Precizia în interiorul ciclului a fost determinată utilizând 60 de repetiții de specimene: specimen 

negativ și specimen pozitiv de antigen SARS-CoV-2. Specimenele au fost corect identificate în 

>99% din cazuri. 

Inter-analiză 

Precizia dintre cicluri a fost determinată utilizând 60 de teste independente pe aceleași 



specimene: specimen negativ și specimen pozitiv de antigen SARS-CoV-2. Trei loturi diferite de 

teste rapide antigen SARS-CoV-2 au fost testate utilizând aceste specimene. Specimenele au 

fost corect identificate în >99% din cazuri. 
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