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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Бързият тест WANTAI SARS-CoV-2 Ag (колоидно злато) е имунохроматографски анализ
на страничен поток, предназначен за качествено засичане на нуклеокапсиден антиген на
SARS-CoV-2 в проби от тампон със секрет от предната назална част и от слюнка. Тестът е
предназначен за самотестване от непрофесионалисти. Деца и младежи на възраст под 18
години трябва да бъдат подпомогнати от родители или компетентни възрастни.
Антигенът SARS-CoV-2 обикновено се открива в проби от горните дихателни пътища по
време на острата фаза на инфекцията. Положителните резултати показват наличието
на вирусни антигени, но за определянето на състоянието на инфекцията е необходима
клинична корелация с историята на пациента и друга диагностична информация.
Позитивните резултати не изключват бактериална инфекция или коинфекция с други
вируси. Откритият агент може да не е определената причина за заболяването.
Отрицателните резултати трябва да се възприемат като предполагаеми и трябва да са
потвърдени с анализ на нуклеинова киселина, ако това е необходимо за планиране на
лечението на пациента. Положителните резултати не изключват COVID-19 и не трябва
да се използват като единствена база за лечение или за решенията относно планирането
на лечението на пациента, включително решенията за контрол на инфекцията.
Отрицателните резултати трябва да се разглеждат в контекста на това, на което е бил
изложен пациента в последно време, на неговата история и наличието на клинични
признаци и симптоми, съответстващи на COVID-19.

РЕЗЮМЕ
Коронавирусното заболяване 2019 (COVID-19) е заболяване на дихателните пътища,
причинено от инфекция с вируса SARS-CoV-2. Най-често срещаните симптоми включват
респираторни симптоми, треска, кашлица, задух или затруднения при дишането.
Инфекцията може да причини пневмония, тежък остър респираторен синдром (SARS),
бъбречна недостатъчност и смърт при тежки случаи.
Коронавирусите (CoV) са голямо семейство вируси, които причиняват различни болести, от
обикновената настинка до остри заболявания, като Близкоизточен респираторен синдром
(MERS-CoV) и Тежък остър респираторен синдром (SARS-CoV). Новият от 2019 година
коронавирус, известен преди това като 2019-nCoV, а сега като SARS-CoV-2, е нов щам
коронавирус, идентифициран за първи път по време на последната COVID-19 пандемия.

ПРИНЦИП НА АНАЛИЗА
При бързия тест WANTAI SARS-CoV-2 Ag (колоидно злато) се използва
имунохроматография на страничен поток, комбинирана с метода на сандвич с двойно
антитяло в касетен формат.
Антителата срещу SARS-COV-2 са покрити към тестовата линия върху нитроцелулозната
мембрана, а свързаните с колоидно злато антитела срещу SARS-COV-2 се задържат в
сух вид върху подложката от колоидно злато. По време на тестването, ако в пробата има

нуклеокапсиден антиген на SARS-COV-2, ще се образуват частици от „покрито антитяло антиген - свързано с колоидно злато антитяло“, като тези частици се събират в Тест зоната
(Т), за да образуват червена линия. Ако в пробата няма нуклеокапсиден антиген на SARSCoV-2, в Тест зоната (T) няма да се образува червена линия. Вторични антитела, покрити
при контролната линия върху нитроцелулозната мембрана, могат да прихванат свързаното с
колоидното злато антитяло, за да образуват червена линия в Контролната зона (C), което е
индикация за валидността на теста.

КОМПОНЕНТИ
Компоненти
WJ-2901 WJ-2905 WJ-2910 WJ-2925
Тест касета
x1
X5
x10
X25
Флакон за екстракция(0,5mL)
x1
X5
x10
X25
Стерилен тампон за еднократна употреба
x1
X5
x10
X25
Найлонова запечатващ се плик
x1
X5
x10
X25
Инструкции за употреба и ръководство за работа
x1
x1
x1
x1
Тест касета: Тестовите касети са опаковани в торбички от фолио с десикант. Във всяка
торбичка от фолио има 1 касета. Само за еднократна употреба. Анти-SARS-CoV-2 антитялото
(анти-N протеин) е покрито върху NC мембраната на касетата.
Флакон за екстракция: 0,5 mL за флакон, съдържащ боратен буфер и повърхностно активно
вещество за добиване на пробата.
Стерилен тампон за еднократна употреба:
0197 MDD 93/42/EEC,
Неосигурени необходими средства: Таймер.

СЪБИРАНЕ НА ПРОБИТЕ
Изисквания за пробите: тампони със секрет от предната назална част и проби от слюнка.
Изключително важно е да се спазват правилните методи за вземане и подготовка на
пробите. Пробите, получени рано при появата на симптомите, ще съдържат най-високите
вирусни титри; пробите, получени седем дни след появата на симптоми, е повече вероятно
да дадат отрицателни резултати в сравнение с RT-PCR тест. Неправилното вземане на
проби, неправилното боравене с проби и/или транспортиране може да доведат до фалшиви
отрицателни резултати.
Вземане на пробаПроцедура:
Тампон за секрет от предната назална част:
1. Извадете тампона от опаковката, като внимавате да не докоснете мекия
връх, който е абсорбиращият връх.
2. Вкарайте целия абсорбиращ връх на тампона в ноздрата си.
3. Бавно завъртете тампона в кръг по вътрешната страна на вашата ноздра
поне 4 пъти за 15 секунди. Трябва да съберете всичкото съдържание на
ноздрата, което може да е върху тампона.
4. Внимателно извадете тампона.
5. Като използвате същия тампон, повторете стъпки 2-4 в другата ви ноздра.
Проба от слюнка:
1. Извадете тампона от опаковката, като внимавате да не
докоснете мекия връх, който е абсорбиращият връх.
2. Вкарайте целия абсорбиращ връх на тампона в устата си.
3. Използвайте тампона, за да забършете бавно устната част на
горното небце и вътрешната част на лявата и дясната буза.
Трябва да съберете всичката слюнка, която може да е върху Горна част Вътрешна част
тампона.
на небцето
на бузите
4. Внимателно извадете тампона.

1. Този комплект е предназначен за самотестване от необучени лица, като изпълнението му
трябва да се извършва при строго спазване на инструкциите. Уверете се, че тестът е в срок
на годност (срокът на годност е посочен върху кутията на комплекта). Тестовата касета не
може да се използва втори път.
2. Всички отпадъци и проби трябва да бъдат обработени в случай на предаване на болест и
трябва да се изхвърлят правилно – поставете всички компоненти в предоставения найлонов
запечатващ се плик, запечатайте плика и го изхвърлете в кофата за боклук.
3. Не яжте, не пийте и не пушете в района, където се работи с пробите и реактивите от
комплекта. Избягвайте всякакво докосване между ръцете, очите или устата по време на
събиране на пробите и тестването.
4. Не яжте, не използвайте продукти за пръскане в устата или носа (като паста за зъби,
вода за уста или лекарство за впръскване) поне 30 минути преди вземането на проба от
предната назална част или слюнката, защото тестът може да даде неверни резултати.
5. При тестването, реактивите, пробите и касетите трябва да са със стайна температура.
Тестовата касета трябва да се използва в рамките на 30 минути, след като е извадена
от опаковката, за да се избегне продължително излагане на влажен въздух (влажност на
въздуха > 60%), което може да окаже влияние на резултата от теста. Ако комплектът е
съхраняван при 2-8°C, реактивите и касетите трябва да се изравнят до стайна температура
преди тестването.
6. По време на тестването тестовата касета трябва да се постави хоризонтално върху масата
и да не е на течение. Това се прави, за да се избегне противоречивостс в миграцията на
страничния поток на пробата, след като тя бъде поставена в тестовата касета.
7. Кръв или слузести субстанции в пробата, или твърде лепкави проби, могат да попречат на
реакцията на теста, което да доведе до неверни резултати.
8. Прочетете резултатите от теста 15 минути, след зареждане на пробата, но не след повече
от 30 минути.
9. Понякога наситеността на цвета на C-линията може да изглежда по-слаба, като това е
нормално явление. Изпълнението на теста се счита за невалидно само когато напълно
липсва цветно разкриване в C-линията.
10.Тълкувайте резултатите от теста само при добра светлина, за да се избегне неправилното
прочитане на резултатите.
11.Не променяйте процедурата.
12.Тестовият комплект е предназначен за проби с тампони за секрет от предната назална част
и от слюнка. Не използвайте тампона за назофарингеални и орофарингеални проби при
самотестване.

ПРОЦЕДУРА ПРИ АНАЛИЗА
Проверете срока на годност върху кутията преди използване. Не използвайте тест след срока
му на годност, поставен върху етикета.

Стъпка 1 Развийте капачката на флакона за екстракция.
Поставете взетия с тампон секрет във флакона
за екстракция с буфера, завъртете енергично
тампона, за да смесите секрета с буфера, стиснете
тампона във флакона, за да освободите течността
от тампона.

Стъпка 2 Скъсайте края на тампона в линията за откъсване

и оставете главата на тампона във флакона.
Внимателно завийте капачката на флакона.
Счупете капачката на флакона за екстракция.

Съхранение и транспортиране на пробите: Пробите трябва да се тестват веднага след
събирането.

СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ
Съхранявайте комплекта при температура от 2°C до 30°C. Не дръжте на пряка слънчева
светлина. Съставките на комплекта са стабилни до срока на годност, отпечатан върху
външната кутия. Не замразявайте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТ
Бързият тест WANTAI SARS-CoV-2 Ag (колоидно злато) е само за In Vitro употреба

Стъпка 3 Извадете тестовата касета от торбичката,

поставете я на равна повърхност.
Стиснете флакона, за да капнете три (3)
капки от извлечената проба от флакона за
екстракция в ямката за проба на тестовата
касета. Прочетете резултатите от теста 15
минути, след зареждане на пробата, но не
след повече от 30 минути.

Счупете тук

Стъпка 4 Сложете всички компоненти в найлоновия

запечатващ се плик, запечатайте плика и
го изхвърлете.

РЕЗУЛТАТИ
Контрол на качеството: До контролната зона (C) трябва да се появи една червена линия,
показваща валидността на теста.
Невалидно изпълнение на теста: Ако не се появи червена линия до Контролната зона (C),
тестът е невалиден – изхвърлете го и повторете с нова проба и нова касета.
Положителни резултати: Появява се една червена линия до Тестовата зона (T) и друга линия
до Контролната зона (C), което показва, че с този тест е засечен нуклеокапсиден антиген на
SARS-CoV-2.
Отрицателни резултати: Не се появява червена линия до Тестовата зона (T), а се появява
една линия до Контролната зона (C), което показва, че с този тест не е засечен нуклеокапсиден
антиген на SARS-CoV-2. Това обаче не изключва възможността от инфекция със SARS-CoV-2.
Отрицателен

Положителен

Невалиден

Полученият резултат само с бързия тест WANTAI SARS-CoV-2 Ag (колоидно злато) не
може да бъде окончателна диагноза за COVID-19. Лица, които тест положителни с бързия
тест WANTAI SARS-CoV-2 Ag (колоидно злато), трябва да се самоизолират и да потърсят
последваща грижа от своя лекар или доставчик на здравни грижи, тъй като може да се
налага допълнително тестване.
Отрицателните резултати трябва да се третират като предполагаеми, не изключват
SARS-CoV-2 инфекция и не трябва да се използват като единствена база за лечение
или за решенията относно планирането на лечението на пациента, включително
решенията за контрол на инфекцията. Отрицателните резултати трябва да се разглеждат
в контекста на това, на което е било изложено лицето в последно време, на неговата
история и наличието на клинични признаци и симптоми, съответстващи на COVID-19,
а и да са потвърдени с молекулярен анализ, ако това е необходимо за планиране на
лечението на пациента.
Лица, които са тест отрицателни и продължават да имат COVID-19 симптоми, като треска,
кашлица и/или задух, може също да имат SARS-CoV-2 инфекция и трябва да потърсят
последваща грижа от своя лекар или доставчик на здравни грижи.
Лицето не трябва да взема никакво решение от медицинско естество без първо да се
консултира със своя лекар.

ДАННИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ
1. Аналитична чувствителност: Границата на откриване (LoD) на бързия тест WANTAI SARSCoV-2 Ag (колоидно злато) е установена за различни аналитични звена.
Граница на откриване (LoD) / мерна единица
pg/mL (Китайска национална референция (код: GBW(E)091097))
TCID50/mL
копия/mL (секрет)
копия/mL (VTM)

LoD
25
137
147
2090

2. Диагностична чувствителност и специфичност: По време на клиничните изпитания,
проведени с този тест, общо 480 назофаренгиални и 762 секрета от предната назална
част, включващи 390 RT-PCR потвърдени положителни и 852 RT-PCR потвърдени
отрицателни проби, са били проверени, а и общо 482 проби от слюнка, включващи 146 RTPCR потвърдени положителни и 336 RT-PCR отрицателни проби са проверени също. В
допълнение е проведено изследване на самотестване от непрофесионалисти, а резултатите
от непрофесионалистите са сравнени с тестовите резултати от професионалното

използване на теста.
Чувствителността на теста за всички типове проби е 90,11% (483/536), а специфичността е
99,24% (1179/1188). Подробности за ефективността на теста са резюмирани по-долу:
При назофарингеални секрети чувствителността е 91,91% (125/136), а специфичността е
		 98,55% (339/344).
При секрет от предната назална част чувствителността е 89,76% (228/254), а
		 специфичността е 99,61% (506/508).
При проби от слюнка чувствителността е 89,04% (130/146), а специфичността е 99,40%
		 (334/336).
Като самотест, положителните и отрицателните съвпадения в резултатите между
		 самотестване и тестване на секрет от предната назална част при професионална
		 употреба са съответно 98,99% (98/99) и 100% (313/313), а за пробите от слюнка те са
		 97,87 % (92/94) и 100% (156/156) съответно.
3. Кръстосана реактивност: Кръстосаната реактивност на бързия тест WANTAI SARS-CoV-2 Ag
(колоидно злато) е била оценена чрез тестване на следния следващия панел в по-долната
таблица. Всяка от пробите е тествана в три копия. Не се вижда кръстосана реактивност
освен при SARS-коронавирус и MERS-коронавирус.
Възможен кръстосан реагент
Човешки коронавирус 229E
Човешки коронавирус OC43
Човешки коронавирус HKU1
Човешки коронавирус NL63
SARS-коронавирус (N антиген)
MERS-коронавирус (N антиген)
Аденовирус		
Човешки метапневмовирус (hMPV)
Парагрипен вирус		
Грипен вирус A		
Грипен вирус B		
Ентеровирус		
Респираторен синцитиален вирус
Риновирус		
Chlamydia pneumoniae		
Хемофилус инфлуенце 		
Бацил на Кох (Mycobacterium tuberculosis)
Streptococcus pneumoniae		
Mycoplasma pneumoniae		
Събрана човешка назална течност – за да се
представи разнообразната микробна флора
в човешките дихателни пътища

Концентрация
Не е наличен
Не е наличен
Не е наличен
Не е наличен
0,044 mg/ml
0,16 mg/ml
>105 TCID50/ml
Не е наличен
>105 TCID50/ml
>105 PFU/ml
>105 PFU/ml
>105 PFU/ml
>105 PFU/ml
>105 PFU/ml
Не е наличен
>105 CFU/ml
Не е наличен
>105 CFU/ml
>108 CFU/ml

5. Ако не бъде спазена процедурата, това може да повлияе неблагоприятно на
ефективността на теста и/или да направи резултата от теста невалиден.
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Detection of Nucleocapsid Protein
doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.07.20032524
3. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

CE МАРКИРАЩИ СИМВОЛИ
Ин витро диагностично медицинско
изделие
Използвай до

+2°C~+30°C Условия за
съхранение
Партида

Съдържанието е достатъчно за
<n> теста

Инструкции За Употреба

CE маркировка – IVDD 98/79/EC

Упълномощен представител на ЕС

Каталожен номер

Дата на производство

Еднократна употреба

Производител

Пази на сухо

Стерилно (радиация)

Пазете от пряка слънчева светлина

Не използвай, ако опаковката е
повредена
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Не е наличен

4. Следните субстанции са тествани и са се оказали отрицателни с бързия тест WANTAI
SARS-CoV-2 Ag (колоидно злато): Цяла кръв (2% v/v), Муцин (1mg/mL), Хемоглобин (100mg/
L), Билирубин (0,68mmol/L), Триглицериди (13mmol/L), Ревматоиден фактор (70IU/mL),
Азитромицин (500μg/mL), Цефиксим (50μg/mL), Аспирин (0,15mg/mL), Ментолатум (1mg/mL),
Дъвка (5mg/mL), OTC Throat drop (лимон-мента) (Ricola) (10mg/mL), OTC Throat drop (горски
цвят) (Ricola) (10mg/mL), OTC Fluticasone Propionate спрей за нос (0,11μg/mL), Biotin (1mg/
mL).
5. Прецизност: Проверени са две референтни проби за възпроизводимост CV1~CV2, като
всички резултати са оцветени и интензитетът на цвета е еднакъв. CV1~CV2 са били
тествани в рамките на деня, между дните, от различните оператори и на различните места,
като всички резултати са били оцветени, а интензитетът на цвета е бил еднакъв.

Qarad BV
Cipalstraat 3, 2440 Geel, Белгия
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ОГРАНИЧЕНИЯ
1. Тестът е предназначен за проби с тампони за секрет от предната назална част и от слюнка.
Използването на друго устройство за вземане на проби или метод може да доведе до
фалшиви резултати.
2. Действието на теста зависи от количеството на вируса в пробата и може или не може да
съответства на резултатите от вирусна култура, показани върху същата проба.
3. Може да има отрицателен резултат, ако нивото на антигени в пробата е по-ниско от
границата на теста или ако пробата е взета иил траспортирана неправилно. За проби, взети
7 дни след болестта, има по-голяма вероятност да са отрицателни. Отрицателният резултат
от теста не елиминира възможността от инфекция със SARS-CoV-2.
4. Положителният резултат не изключва коинфекции с други патогени. При положителните
резултати от теста няма разлика между SARS-CoV и SARS-CoV-2.
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Подготовка

Стъпка 1. Събиране на проби

Стъпка 2. Извличане на проби

• Прочетете внимателно инструкциите за
употреба преди да направите теста.
• Извадете всички компоненти и ги поставете на
маса.

• Отворете торбичката на тампона.
• Можете да изберете от два вида проби за
вземане:

• Развийте капачката на флакона за
екстракция.
• Поставете събрания секрет във
флакона за екстракция с буфера,
завъртете енергично секрета, за да
се смеси добре с буфера.

Тестови компоненти:

WANTAI SARS-CoV-2
Ag Бърз тест (колоидно злато)
(тампони за секрет от предната назална част и проби от слюнка)

- Тест касета
- Флакон за екстракция (0,5mL)

Проби от тампон за секрет от предната
назална част: Вкарайте целия абсорбиращ
връх на тампона в ноздрата си и бавно
завъртете в кръг по вътрешната част на двете
ноздри. Завъртете 4 пъти за общо 15 секунди.

- Стерилен тампон за еднократна употреба
- Найлонова запечатващ се плик

• Внимателно завийте капачката на
флакона. Счупете капачката на флакона за
екстракция.
Счупете тук

• Стиснете тампона към
вътрешността на флакона, за да
освободите течността от него.

Стъпка 4. Тестване

Стъпка 3. Извадете тампона

• Стиснете флакона, за да капнете три (3)
капки от пробата от флакона за екстракция
в ямката за проба на тестовата касета.
Изчакайте 15 минути.

• Отворете торбичката на касетата и
поставете касетата върху равна повърхност.

Предназначен за самотестване от непрофесионалист

Или,
Проби от слюнка: Вкарайте целия абсорбиращ
връх на тампона в устата си и бавно забършете
устата, горната част на небцето и вътрешната
част на лявата и дясната буза (трябва да
съберете всичката слюнка, която може да е
върху тампона).

• Скъсайте края на тампона в
линията за откъсване и оставете
главата на тампона във флакона.

• Прочетете резултатите от теста след 15
минути, но не след повече от 30 минути
Отрицателен Положителен

- Инструкции за употреба и ръководство за работа

Ръководство за работа

Стъпка 5. Прочетете резултатите

Невалиден

Изхвърляне
• Сложете всички компоненти в
предоставения найлонов запечатващ се
плик. Запечатайте плика и го изхвърлете.

Beijing WANTAI Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.
№31 Кексуей Път, Район Чанпин, Пекин 102206, Китай
Тел: +86-10-59528888, Факс: +86-10-89705849
Уебсайт: www.ystwt.com, имейл: wtexport@ystwt.com

Можете да сканирате QR кода и да
видите работното видео.

Qarad BV,
Cipalstraat 3, 2440 Geel, Белгия

