
SARS-CoV-2-vasta-ainetestiliuskan pakkausseloste 
(Kolloidinen kulta -menetelmä) 
 
AMMATTIKÄYTTÖÖN 
 
Tuotteen nimi 
SARS-CoV-2-vasta-ainetestiliuska (kolloidinen kulta -menetelmä) 
 
Pakkauskoko 
1 liuska/foliopussi, 1 liuska/laatikko, 2 liuskaa/laatikko, 5 liuskaa/laatikko, 20 liuskaa/laatikko, 25 liuskaa/laatikko, 30 liuskaa/laatikko, 40 
liuskaa/laatikko, 50 liuskaa/laatikko, 100 liuskaa/laatikko 
 
Käyttötarkoitus 
SARS-CoV-2-vasta-ainetestiliuska on tarkoitettu SARS-CoV-2-vasta-aineen laadulliseen havaitsemiseen ihmisen seerumissa, plasmassa 
tai kokoveressä. Se on tarkoitettu vain kehon ulkopuoliseen ammattikäyttöön (diagnostiseen in vitro -käyttöön). 
 
Yhteenveto 
31. joulukuuta 2019 Maailman terveysjärjestölle (WHO:lle) sai tietoonsa useita keuhkokuumetapausta. Uusi virus, joka nykyään tunnetaan 
nimellä SARS-CoV-2 (aiemmin 2019-nCoV), on levinnyt moneen maahan ja monille alueille ympäri maailmaa. WHO on nimennyt SARS-
CoV-2:n aiheuttaman taudin coronavirustaudiksi 2019 (lyhennettynä "COVID-19"). 
 
Testausperiaate 
SARS-CoV-2-vasta-ainetestiliuska perustuu kolloidisen kullan avulla tehtävään SARS-CoV-2-vasta-aineen immunokromatografiaan. 
Reagenssityynyjen polyklonaalinen vuohen anti-kana-IgY-vasta-aine ja rekombinantti SARS-CoV-2-antigeeni ovat päällystettyjä 
kolloidisella kullalla. Testialueella monoklonaalinen humanisoitu anti-hiiri-IgG-vasta-aine ja monoklonaalinen humanisoitu anti-hiiri-IgM-
vasta-aine on päällystetty nitroselluloosakalvolla. Tarkastusalueella on päällystettyä kana-IgY:tä. Testin aikana spesifinen verinäytteen 
SARS-CoV-2-vasta-aine konjugoi kolloidisella kullalla merkittyyn rekombinanttiin SARS-CoV-2-antigeeniin, muodostaen 
immuunikompleksin. Kapillaarivaikutuksen vuoksi immuunikompleksi virtaa kalvon yli. Jos verinäyte sisältää spesifistä SARS-CoV-2-vasta-
ainetta, se tarttuu testialueen monoklonaaliseen humanisoituun anti-hiiri-IgM-vasta-aineeseen ja muodostaa näkyvän viivan testialueella 
(testiviiva). Ylimääräinen kolloidista kultaa sisältävä polyklonaalinen vuohen anti-kana-IgY-vasta-aine jatkaa etenemistään kana-IgY:llä 
päällystetylle tarkastusalueelle ja muodostaa näkyvän viivan tarkastusalueella (tarkastusviiva). Jos verinäyte ei sisällä SARS-CoV-2-vasta-
ainetta, vain tarkastusviiva ilmestyy. 
 
Varotoimet 
1.Vain in vitro -diagnostiikkaan. 
2. Vain kertakäyttöön. 
3. Älä käytä vanhentunutta liuskaa. 
4. Älä käytä pakkausta, jos pussi on lävistetty tai se ei ole hyvin suljettu. 
5. Kaikkia näytteitä tulee käsitellä mahdollisina tartunnan 
aiheuttajina. Käytä asianmukaisia varotoimia potilasnäytteiden ja käytettyjen pakkausten sisällön keräämisessä, käsittelyssä, säilytyksessä 
ja hävittämisessä. 
6. Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia (esim. takkeja, käsineitä, suojalaseja) käsitellessäsi tämän pakkauksen sisältöä. 
7. Testauksen saa tehdä vain ammattitaitoinen sertifioiduissa laboratorioissa työskentelevä henkilökunta, tai klinikat, joissa näytteen ottaa 
pätevä lääkintähenkilöstö. 
8.Vältä korkean lämpötilan testitilaa. Alhaisessa lämpötilassa säilytettävä tuote on tasapainotettava huoneenlämpöiseksi ennen kuin otat 
sen pois foliopussista, jotta se ei tule kosteaksi. 
9. Värin intensiteetin perusteella ei voida arvioida vasta-aineen tiitteritasoa näytteessä. 
10. Käsittele käytettyä liuskaa mahdollisena biologisena riskinä. Hävitä käytetyt testiliuskat asianmukaisessa astiassa. 
11. Älä niele foliopussin kuivausainetta. Pidä poissa lasten ulottuvilta. 
12. Lääkärin on arvioitava lopullinen diagnoositulos erilaisten havaitsemisindikaattorien ja kliinisten oireiden perusteella. 
 
Sisältö 
Sarjaan kuuluu testiliuska, näytelaimennin (tippapullo) ja pipetti. 
Testiliuska koostuu pääasiassa monoklonaalisesta humanisoidusta anti-hiiri-IgG-vasta-aineesta, monoklonaalisesta humanisoidusta anti-
hiiri-IgM-vasta-aineesta, kolloidisella kullalla merkitystä rekombinantista SARS-CoV-2-antigeenistä, polyklonaalisesta vuohen anti-kana-
IgY-vasta-aineesta  ja nitroselluloosakalvosta. 
Alla eritelmien kuvaukset: 
 
Erittely Sisältää 
1 liuska/foliopussi 1 testiliuska, 5,0 ml:n näyteliuotin, 1 pipetti 
1 liuska/laatikko 1 testiliuska, 5,0 ml:n näyteliuotin, 1 pipetti 
2 liuskaa/laatikko 2 testiliuskaa, 5,0 ml:n näyteliuotin, 2 pipettiä 
5 liuskaa/laatikko 5 testiliuskaa, 5,0 ml näyteliuotinta, 5 pipettiä 
20 liuskaa/laatikko 20 testiliuskaa, 5,0 ml näyteliuotinta, 20 pipettiä 
25 liuskaa/laatikko 25 testiliuskaa, 5,0 ml:n näyteliuotin, 25 pipettiä 
30 liuskaa/laatikko 30 testiliuskaa, 5,0 ml:n näyteliuotin, 30 pipettiä 
40 liuskaa/laatikko 40 testiliuskaa, 5,0 ml näyteliuotinta, 40 pipettiä 
50 liuskaa/laatikko 50 testiliuskaa, 10,0 ml näyteliuotinta, 50 pipettiä 
100 liuskaa/laatikko 100 testiliuskaa, 5,0 ml:n näyteliuotin, 100 pipettiä 
 
Älä sekoita tai vaihda osia eri eräsarjoista. 
 
Muu ei-sisältyvä materiaali 
1. Näytteiden keräysastiat 
2. Ajastin 
3. Henkilönsuojaimet, kuten suojakäsineet, hengityssuojain, 
suojalasit ja laboratoriotakki. 
4. Asianmukainen biovaarallinen jäteastia ja desinfiointiaineet. 



Varastointi ja vakaus 
Säilyvyys: Kuusi kuukautta 4–30 °C:n lämpötilassa. 
1. Säilytä suljetussa pussissa 4–30 °C:ssa. Suojaa suoralta auringonvalolta, kosteudelta ja kuumuudelta. Ei saa jäätyä. 
2. Testiliuska on käytettävä 10 minuutin sisällä foliopussista ottamisen jälkeen. 
3. Näyteliuottimen korkki on suljettava jokaisen käyttökerran jälkeen. Säilytä  
4–30 °C:ssa. Suojaa auringonvalolta 
4. Älä käytä testiliuskoja tai näyteliuotinta viimeisen käyttöpäivän 
jälkeen. Valmistuspäivä ja viimeinen käyttöpäivä löytyvät tuotteen etiketistä. 
 
Näytevaatimukset 
Testi voidaan tehdä seerumilla tai plasma-/kokoverinäytteellä, joka on kerätty EDTA- tai hepariiniverenkeräysputkeen. Seerumia tai 
plasmanäytettä voidaan säilyttää 2–8 °C:ssa enintään kolmen vuorokauden ajan tai -20 °C:ssa yhdeksän päivän ajan. Vältä toistuvaa 
jäätymistä ja sulamista. On suositeltavaa testata kokoverinäyte kolmen päivän kuluessa keräämisestä. Kokoverinäyte on säilytettävä 2–8 
°C:ssa. Ei saa jäätyä. Älä käytä hemolyyttistä näytettä tai saastunutta näytettä testin suorittamiseen. 
 
Testimenetelmä 
Lue pakkausseloste huolellisesti ennen testiä. 1. Valmistelu: 
a. Anna testiliuskan ja näytteiden tasaantua huonelämpötilaan ennen testausta. 
b. Tarkista liuskan viimeinen käyttöpäivä. Älä käytä testiliuskaa, jonka etiketissä mainittu viimeinen käyttöpäivämäärä on umpeutunut. 
c. Poista liuska foliopussista ja aseta se kuivalle, tasaiselle alustalle. 
2. Testi: 
a. Näytteen lisääminen: 
Aseta pipetti vinosti verenkeräysputkeen (0,5 cm:n säteellä), 
kosketa näytettä varovasti näytteen absorboimiseksi. Pipetti imee näytteen sisälleen automaattisesti, kunnes se saavuttaa pipetin 
asteikkomerkinnän (10μL). Älä paina pipetin yläpäätä, kun absorboit näytteitä. Kosketa sitten varovasti liuskan näytteenottoaluetta pipetillä 
ja purista varovasti koko näytteen sisällön näytteenottoalueelle. 
b. Purista varovasti näyteliuotinta sisältävää tippapulloa, ja lisää näytteenottoalueelle 2–3 tippaa liuotinta pystysuoraan (ks. kuva 1). 
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Kuva 1. Laimennusaineen lisääminen näytteenottoalueelle. 
(Kuva on tarkoitettu vain viitteeksi. Sovella todellisiin tuotteisiin) 
 
c. Odota 15–20 minuuttia ja tarkkaile tuloksia. Tulokset eivät kelpaa, jos ne ilmaantuvat yli 20 minuutin jälkeen. 
VAROITUS! Käsittele käytettyjä testiliuskoja biologisena vaaratekijänä. Hävitä käytetyt testiliuskat asianmukaisessa astiassa. 
Testitulosten selitykset 
Positiivinen: Näkyviin tulee kaksi punaista viivaa. Tarkastusalueella (C) tulisi olla yksi viiva ja testialueella (T) toinen viiva (ks. kuva 2). 
Negatiivinen: Tarkastusalueella (C) näkyy yksi punainen viiva. Testialueella (T) ei näy punaista viivaa (ks. kuva 2). 
Virheellinen: Tarkastusviiva ei tule näkyviin (ks. kuva 2). Testitulos ei kelpaa. 
Kun testitulos ei kelpaa, varmista, että testimenetelmä on oikea, erityisesti että näytteen tilavuus on riittävä, ja käytä uutta testiliuskaa 
suorittaaksesi testin uudelleen. Jos testiliuska on edelleen virheellinen, lopeta tämän tuote-erän käytön ja ota yhteyttä Changsha Sinocare 
Inc:iin. 
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                   Positiivinen            Negatiivinen                               Virheellinen 
 
          Kuva 2. Tulosten tulkinta. 



 
Laadunvalvonta 
Tarkastusalueella (C) näkyvää värillistä viivaa pidetään sisäisen menettelyohjauksen mittarina. Se vahvistaa näytteen riittävän tilavuuden, 
riittävän siirtymisen kalvolle ja oikean menettelytekniikan. 
Hyvässä laboratoriokäytännössä suositellaan tarkastusmateriaalien käyttöä. Käyttäjien tulee noudattaa asianmukaisia viranomais- ja 
paikallisia ohjeita ulkoisten laadunvalvontamateriaalien käytön tiheydestä. 
 
Rajoitukset 
1. Vaikka testitulos on negatiivinen, SARS-CoV-2-tartuntaa ei ole mahdollista poissulkea. 
2. Virheellinen testitulos saattaa ilmetä virheellisen menettelyn vuoksi. Testaa epäillyt testitulokset uudelleen. 
3. Testitulos on tarkoitettu vain kliiniseksi referenssiksi. Oireet, sairaushistoria, muut laboratoriokokeet (erityisesti etiologinen tutkimus) ja 
epidemiologiaa koskevat tiedot on otettava huomioon ennen kliinisen hoidon jatkamista. 
4. Autoimmuniteettisairautta sairastavan tai immunosuppressiivista lääkitystä saavan potilaan osalta lääkärin on arvioitava 
diagnoositulokset. 
5. Testi on tarkoitettu ainoastaan SARS-CoV-2-vasta-aineen laadulliseen havaitsemiseen verinäytteessä. Sen avulla ei voi kvantitatiivisesti 
havaita verinäytteestä  SARS-CoV-2-vasta-ainetta, eikä suoraan todentaa onko verinäytteessä SARS-CoV-2:ta vai ei. 
6. Alla olevat häiriöt eivät vaikuta SARS-CoV-2-vasta-ainetta sisältävään 
testiliuskaan. 
 
Häiriö Pitoisuus Häiriö Pitoisuus 
Hemoglobiini 5 g/l Hepariininatrium 3 000U/L 
Normaalin henkilön IgG 20 g/l EDTA-2Na 3,4 μM (3,4 μM) 
Normaalin henkilön IgM 5 g/l Intralipid 1 000mg/dL 
HAMA 5 000 ng/mL Virtsahappo 1,4 milj. 
RF 80 IU/mL Bilirubiini 342 μM 
 
 
7. Alla olevat lääkeaineet eivät vaikuta SARS-CoV-2-vasta-ainetestiliuskaan. 
 
Lääkeaineen tyyppi Lääkeaine Pitoisuus 
 
 
 
 
Antiviraalinen lääke 
 

a-interferoni 1,25 ml/l 
Zanamiviiri 25 mg/l 
Ribaviriini 375 mg/l 
Oseltamiviiri 187,5 mg/l 
Peramiviiri 750 mg/l 
Lopinaviiri 500 mg/l 
Ritonaviiri 125 mg/l 
Arbidoli 0,5 g/l 

 
 
Antibiootit 
 

Levofloksasiini 1,25 g/l 
Azitromysiini 2,5 g/l 
Ceftriaksoni 2,5 g/l 
Meropenem 500 mg/l 

Yleiset antibakteeriset lääkkeet Tobramysiini 100 mg/l 
Allergisten oireiden remissio Histamiinihydrokloridi 0,25 mg/l 
 
 
Suoritusominaisuudet 
1. Kliininen arviointi 
Yhteensä testattu 140 koehenkilöllä, mukaan lukien 60 poissuljettua potilasta, 60 vahvistettua potilasta ja 20 parantunutta potilasta. 
 
Näytteen tyyppi Herkkyys  Spesifisyys 
Seerumi/plasma 96,3% 98,3% 
Kokoveri 95,0% 98,3% 
 
2. Tarkkuus 
 
 Toistettavuus Keskimääräinen tarkkuus 
Negatiiviset sattumat (-/-) 100 % 100 % 
Positiiviset sattumat (+/+) 100 % 100 % 
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Symbolien selitykset 
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In vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettu lääkinnällinen laite 
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