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ПРИЗНАЧЕННЯ 
Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test — це твердофазний 

імунохроматографічний експрес-тест для якісного виявлення in vitro антигену коронавірусу людини (SARS-CoV-2) в 
носоглотковому або орофарингеальному (ротоглотковому) секреті людини. Експрес-тест можливо використовувати для 
отримання попереднього результату у клінічній діагностиці інфекції SARS-CoV-2. Він може бути застосовний як у медичних 
установах так і у наукових дослідженнях. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Коронавіруси – це оболонкові РНК-віруси, які широко поширені серед людей, інших ссавців та птахів і викликають 

респіраторні, кишкові, печінкові та неврологічні захворювання. Відомо сім видів коронавірусів, що викликають захворювання 
людей. Чотири віруси - 229E, OC43, NL63 і HKU1 – досить поширені і зазвичай викликають симптоми застуди у 
імунокомпетентних осіб. Інші три типи коронавірусів - важкого гострого респіраторного синдрому (SARS-CoV), коронавірус 
близькосхідного респіраторного синдрому (MERS-CoV) і новий коронавірус 2019 року (SARS-CoV-2) - є зоонозними за 
походженням і викликають важкі та смертельні захворювання у людини. SARS-CoV-2 викликає гостре респіраторне 
інфекційне захворювання. За даними поточних епідеміологічних досліджень, інкубаційний період становить від 1 до 14 днів. 
Основним проявом захворювання є підвищення температури, втома та сухий кашель. У деяких випадках виявляється 
закладеність носа, нежить, біль у горлі, міалгія та діарея. На даний час пацієнти інфіковані цим коронавірусом, є основним 
джерелом інфекції, безсимптомні інфіковані люди також можуть бути джерелом інфекції. Комплект для швидкого тестування 
на антиген SARS-CoV-2 може виявляти антигени вірусу безпосередньо у зразках мазків з носоглотки або ротоглотки. 

ПРИНЦИП ДІЇ 
Швидкий тест на антиген SARS-CoV-2 – це імунохроматографічний тест з бічним напрямком потоку. У тесті 

використовуються антитіла до SARS-CoV-2 (тест-лінія Т) та козячі антимишачі антитіла класу G (контрольна лінія С), 
іммобілізовані на нітроцелюлозній мембрані (смужці). Кон'югат червоного кольору містить колоїдне золото, яке кон’юговане 
з антитілами до SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 кон’югат) та мишачі антитіла класу G, кон’юговані з частками колоїдного золота 
(IgG-миші кон’югат). Коли до лунки тесту додають підготовлений зразок, антиген SARS-CoV-2, якщо він присутній, зв’язується 
з кон’югатом SARS-CoV-2, утворюючи комплекс антиген-антитіло. Цей комплекс мігрує вздовж нітроцелюлозної мембрани, 
шляхом капілярної дії. Коли він добігає лінії з відповідними іммобілізованими антитілами, в наслідок імунологічної реакції 
утворюється забарвлений комплекс, який детектується як смуга червоного кольору, що підтверджує позитивний результат 
тесту. Відсутність кольорової смуги в досліджуваній області свідчить про негативний результат тесту. Тест містить внутрішній 
контроль (смуга C), на якому повинна бути смужка червоного кольору, утворена забарвленим імунокомплексом козячих 
антимишачих антитіл класу G з мишачими антитілами класу G кон’югованих з колоїдним золотом, незалежно від розвитку 
кольору на будь-якій ділянці тест-смужки. В іншому випадку, результат тесту вважається недійсним і зразок необхідно 
повторно перевірити за допомогою іншого тесту. 

КОМПЛЕКТАЦІЯ 
Кожний набір тесту містить: 

- 1 тест на антиген SARS-CoV-2 у індивідуальній упаковці; 
- 1 буфер для тесту; 
- 1 стерильний аплікатор для відбору зразка; 
- 1 одноразова пробірка для екстракції та ковпачок з вбудованим накінечником для внесення зразка; 
- Інструкція з використання. 

Кожна упаковка містить пакет з осушувачем, для підтримки вологісного режиму зберігання. 
НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ 

1. Таймер. 
2. Шпатель для утримання язика. 

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ 
Комплект слід зберігати у сухому, захищеному від світла місці, при температурі 2-30°C. Він стабільний протягом всього 

терміну придатності, що вказаний на зовнішній упаковці. Відкритий комплект слід використати протягом 1 години після 
відкриття упаковки. Якщо комплект використовується у приміщенні з підвищеною вологістю, визначення слід проводити 
негайно, після відкриття упаковки. КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАМОРОЖУВАННЯ НАБОРУ! Забороняється 
використання реагентів після закінчення терміну придатності. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
1. Комплект призначений тільки для діагностики in vitro. Його слід використовувати виключно для дослідження 

назофаренгіольного (носоглоткового) та орофоренгіального (ротоглоткового) секретів людини. Використання інших 
біологічних рідин та зразків може привести до отримання хибних результатів. 

2. Визначення слід проводити при кімнатній температурі та нормальній вологості, та уникати спрямованих повітряних 
потоків пришвидшеного повітря (кондиціонери, теплові завіси, вентилятори та ін.). 

3. Комплект слід використати якомога швидше після відкриття пакунку. Не тримайте його на відкритому повітрі тривалий 
час, це може привести до псування реагентів, під дією вологи повітря. Не використовуйте його, якщо пакування пошкоджене. 

4. Комплект можна зберігати при кімнатній температурі, у сухому місті. Набори, що зберігались при низькій температурі, 
повинні бути перед використанням, витримані при кімнатній температурі, до повного вирівнювання температури. 

5. Всі маніпуляції слід виконувати  у відповідності з протоколами лабораторного обстеження на інфекційні 
захворювання. 

6. Якщо результат тесту негативний, а клінічні симптоми присутні, слід провести подальші додаткові дослідження. 
Негативний результат тесту, не виключає наявності зараження  коронавірусом. 

7. За допомогою даного тесту, можливо отримати лише попередні результати. Будь-який позитивний зразок виявлений 
за допомогою цього експрес-тесту, повинен бути підтверджений альтернативним методом(и) тестування та клінічними 

дослідженнями. 
8. Під час дослідження великої кількості зразків, будь ласка, ретельно промаркуйте всі зразки, щоб уникнути 

плутанини. 
9. Тест призначений лише для одноразового використання. Ні за яких обставин не використовуйте його повторно. Не 

заморожуйте та не використовуйте комплект після закінчення терміну придатності. 
10. Всі відходи, які утворилися у процесі досліджень (тест-касети, тампони та ін.), слід розцінювати як потенційно 

небезпечні та утилізувати за правилами для медичних відходів, за участю кваліфікованого персоналу. 
ВІДБІР ЗРАЗКІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У процесі відбору зразків від пацієнтів, завжди слід дотримуватися стандартних заходів біологічної безпеки! 
Використовуйте для забору зразків, стерильні тампони, що входять до складу набору. 
 
Збір зразків з носоглотки: 
1. Нахиліть голову пацієнта назад на 70 градусів. 
2. Обережно вставте у одну ніздрю пацієнта, одноразовий стерильний тампон для збору зразків з носоглотки, та 

досягніть поверхні її заднього відділу (орієнтовно на глибину не менш 2,5 см, доки не виникне опір в носовому ході). 
Проверніть тампон, та обережно проведіть їм по поверхні носоглотки 2 або 3 рази, затримайте тампон на місці протягом 5 
секунд, щоб забезпечити поглинання його поверхнею біологічного матеріалу. 

3. Зразки можна відбирати з обох сторін, з використанням одного тампона, але не обов’язково збирати матеріал з обох 
сторін, якщо кінцевик тампона насичений рідиною після відбору у одній ніздрі. Якщо викривлення носової перетинки або 
закупорка носового ходу створюють труднощі для відбору зразка з однієї ніздрі, використовуйте той самий тампон, щоб 
отримати зразок з іншої ніздрі. 

4. Витягніть тампон з носової порожнини. Зразок готовий до проведення реакції з використанням тестового набору на 
антиген SARS-CoV-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Збір зразків з ротоглотки: 
1. Нахиліть голову пацієнта назад на 70 градусів 
2. Вставте одноразовий стерильний тампон в ротову порожнину, не торкаючись ясен, зубів та язика (можна 

використовувати шпатель для фіксації язика). 
3. Проведіть одноразовим тампоном по задній стінці глотки, обертаючи тампон навколо своєї осі. 
4. Вийміть тампон з ротової порожнини. Зразок готовий до проведення реакції з використанням тестового набору на  

антиген SARS-CoV-2. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИКОНАННЯ ТЕСТУ 
Уважно повністю прочитайте Інструкцію із застосування, перед проведенням досліджень! 
Перед проведенням досліджень, витримайте всі компоненти (тест-смужку, зразки, буфер, контролі) при кімнатній 

температурі, та використайте їх якомога швидше. 
1. Додайте весь об’єм буферу до одноразової пробірки для проведення екстракції. 
2. Вставте тампон для збору зразків в екстракційну пробірку, яка містить буфер. Проведіть розчинення вмісту тампону у 

буфері, обертаючи тампон у розчині на протязі 2-х хвилин.  
3. Притисніть тампон до стінки пробірки, щоб рідина з нього вичавилась до пробірки. Вийміть тампон та утилізуйте його 

відповідно до правил збору та знешкодження потенційно інфікованих біологічних відходів. 
4. Закрийте пробірку для екстракції її ковпачком з накінечником. Для отримання достовірного результату, необхідно 

провести дослідження з підготовленим зразком, протягом 60 хвилин. 
5. Витягніть тестовий комплект із герметичного фольгованого пакету та розташуйте його на чистій рівній поверхні. За 

допомогою пробірки для екстракції з накінечником, додайте вертикально 2 краплі підготовленого зразку до відповідної 
лунки тестового комплекту. 



6. Зачекайте 15 хвилин, щоб інтерпретувати та записати результат тесту. Час інтерпретації тесту, не більше 15 хвилин. 

 
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НЕГАТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
Якщо на тест-смужці присутня лише смуга у лунці «С», та відсутнє забарвлення червоного кольору у лунці «Т» це свідчить 

про те, що антигени SARS-CoV-2 у зразку не виявлені. Результат негативний. 
ПОЗИТИВНИЙ: 
Окрім наявності смуги у лунці «С», також з’явилася смуга у лунці «Т», це вказує на наявність у зразку антигенів SARS-

CoV-2. Результат позитивний. 
НЕДІЙСНИЙ: 
Якщо у лунці «С» відсутня контрольна смуга, результат вважається недійсним. Найімовірнішими причинами відсутності 

контрольної смуги, є неправильне виконання процедури тесту або зіпсований комплект реагентів. Ще раз уважно прочитайте 
інструкцію та повторіть тест з новим комплектом реагентів. Якщо проблема не зникає, негайно припиніть використання 
комплекту реагентів та зверніться до місцевого дистриб’ютора. 

ОБМЕЖЕННЯ В ЗАСТОСУВАННІ 
1. Для отримання оптимального результату тесту, необхідно суворо дотримуватися процедури дослідження, яка наведена 

у цій інструкції. Відхилення від процедури інструкції, може призвести до отримання аномальних результатів. 
2. Цей тест є лише допоміжним діагностичним інструментом в клінічній практиці. Результати тесту можуть бути 

використані для отримання допоміжної інформації і не можуть бути використані для підтвердження або виключення діагнозу. 
Для встановлення діагнозу, результати тесту повинні бути інтерпретовані в поєднанні з даними клінічного огляду, історією 
хвороби та іншими результатами обстеження. 

3. Негативний результат для окремого суб’єкта вказує на відсутність антигенів SARS-CoV-2, які можна виявити. Проте 
негативний результати тесту не виключає можливості наявності у клінічійї формі інфекції або носійства SARS-CoV-2. 

4. Причиною негативного результату, може бути надто низька концентрація антигенів SARS-CoV-2, у досліджуваному 
зразку, нижча за встановлені межі аналізу. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
1. Негативний результат тесту, не виключає наявності зараження SARS-CoV-2, особливо у тих, хто контактував з 

вірусоносіями. В цьому випадку, рекомендовано додаткове тестування з використанням молекулярно-генетичних методів 
(ПЛР), щоб виключити діагноз інфекції SARS-CoV-2. 

2. Результати тесту на антиген не повинні бути єдиним джерелом інформації для підтвердження або виключення діагнозу 
SARS-CoV-2 інфекції або для оцінки протікання захворювання. 

3. Позитивний результат тесту на антиген, може бути пов'язаний з минулим або теперішнім інфікуванням коронавірусами 
, які не є SARS-CoV-2, або інші сторонніми факторами. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. Специфічність та перехресна реактивність (крос-реактивність). 
Крос-реактивність швидкого тесту на антиген SARS-CoV-2 оцінювали за допомогою зразків на інші патогени. Жодних 

хибнопозитивних результатів на антиген не спостерігалося з такими потенційними перехресними крос-реактантами: 
 

Реактант Вибірка 1 Вибірка 2 Вибірка 3
Staphylococcus aureus － 1/1 － 1/1 － 1/1 
Streptococcus pneumoniae － 1/1 － 1/1 － 1/1 
Measles virus － 1/1 － 1/1 － 1/1 
Mumps virus － 1/1 － 1/1 － 1/1 
Adenovirus type 3 － 1/1 － 1/1 － 1/1 
Mycoplasma pneumoniae MP － 1/1 － 1/1 － 1/1 
Parainfluenza type 2 － 1/1 － 1/1 － 1/1 
Metapneumovirus － 1/1 － 1/1 － 1/1 
Coronavirus OC43 － 1/1 － 1/1 － 1/1 
Coronavirus 229E － 1/1 － 1/1 － 1/1 
Bordetella parapertussis － 1/1 － 1/1 － 1/1 
Influenza B virus (Victoria series) － 1/1 － 1/1 － 1/1 
Influenza B virus (Y series) － 1/1 － 1/1 － 1/1 
Influenza A H1N1 (2009) virus － 1/1 － 1/1 － 1/1 
Influenza A H3N2 virus － 1/1 － 1/1 － 1/1 
Avian influenza virus H7N9 － 1/1 － 1/1 － 1/1 
Avian influenza virus H5N1 － 1/1 － 1/1 － 1/1 
EB virus － 1/1 － 1/1 － 1/1 
Enterovirus CA16 － 1/1 － 1/1 － 1/1 

Rhinovirus － 1/1 － 1/1 － 1/1 
Інтерференція: потенційна ендогенна інтерференція на експрес-тест з визначення на антигену SARS-CoV-2 була 

оцінена за допомогою природних клінічних зразків. 
Жодних хибнонегативних або хибнопозитивних результатів антигену не спостерігалося з нижче наведеними 

речовинами, які можуть заважати в зазначених концентраціях: 
 

Речовина Концентрація
Human blood  1% о/в 
Mucosal protein  1 мг/мл
Phenylephrine 1 % о/в
Oxymetazoline 1 % о/в
Triamcinolone 50 мг/л
Ribavirin  50 мг/л 
2. Чутливість. 
Чутливість визначали шляхом тестування різних концентрацій термічно інактивованого вірусу SARS-CoV-2. 

Підтверджено, що чутливість комплекту реагентів для виявлення антигену SARS-CoV-2 становить 38,5 TКІД50/мл. 
3. Клінічні випробування. 
Для визначення клінічної чутливості, було проведено оцінку комплекту реагентів у дослідженнях клінічних партнерів. 

Всього було досліджено 120 зразків з носоглотковими мазками та 500 з ротоглотковими, які зберігалися у вірусному 
транспортному середовищі (VTM), та були отримані від пацієнтів з клінічно підтвердженим коронавірусом (SARS-CoV-2). 
Частота виявлення антигену в зразках пацієнтів із SARS-CoV-2 має високу кореляцію з частотою виявлення вірусної РНК 
у мазках. Чутливість становить 90,0% (108/120), специфічність становить 99,8% (499/500), а точність становить 97,9%. 
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ПОКАЗНИК СИМВОЛІВ 
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діагностики in vitro  
Дивіться інструкцію 
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Бережіть від прямого 
сонячного світла 

 

 Виробник: Nantong Egens Biotechnology Co., Ltd, Building 15, Building 12 (west), Nantong Economy&Technology 
Development Zone, 226010 Nantong, People’s Republic of China/Нантонг Егенс Біотехнолоджі Ко., Лтд Білдінг 15, Буілдінг 12 
(вест), Нантонг Економі&Технолоджи Девелопмент Зон, 226010 Нантонг, Піпл’с Републіка Китай 

 
Шанхай Інтернешнл Холдінг Корп. ГмбХ (Європа) Айффештрассе 80 Д- 20537 Гамбург, Німеччина 

 
Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test 
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