
SCOPUL UTILIZĂRII

Testul rapid antigenic WANTAI SARS-CoV-2 (bazat pe Aur Coloidal) este un test 
imunocromatografic cu flux lateral pentru detectarea calitativă a antigenului nucleocapsidei 
SARS-CoV-2 în specimenele de tampon nazal anterior și salivă. Testul este destinat a fi folosit 
pentru sine de către persoane fără pregătire medicală. Copiii și adolescenții sub 18 ani trebuie 
să fie supravegheați și ajutați de către părinți sau tutorele legal.
Antigenul SARS-CoV-2 este detectabil de obicei în specimenele din tractul respirator superior în 
timpul fazei acute de infecție. Rezultatele pozitive indică prezența antigenelor virale, dar corelația 
clinică cu istoricul pacientului și alte informații diagnostice este necesară pentru a determina 
starea infecției. Rezultatele pozitive nu exclud o infecție bacteriană sau o co-infecție cu alte 
virusuri. Este posibil ca agentul detectat să nu fie cauza principală a bolii.
Rezultatele negative trebuie tratate ca probabile și trebuie confirmate cu testul de acid nucleic, 
dacă acesta este necesar pentru gestionarea pacientului. Rezultatele negative nu exclud 
COVID-19 și nu ar trebui să fie utilizate ca bază unică pentru tratamentul sau deciziile de 
gestionare a pacientului, inclusiv deciziile de control al infecției. Rezultatele negative trebuie 
considerate pe baza contextului recent de expunere a pacientului, pe istoria sa clinică și pe baza 
semnelor și simptomelor clinice consistente cu infecția de COVID-19.

SUMAR

Boala Coronavirus 2019 (COVID-19) este o boală respiratorie cauzată de infecția cu virusul 
SARS-CoV-2. Semne frecvente de infecție includ simptome respiratorii, febră, tuse,  și dificultăți 
de respirație. În cazurile grave infecția poate provoca pneumonie, Sindromul Respirator Acut 
Sever (SARS), insuficiență renală și moarte.
Coronavirusurile (CoV) sunt o familie numeroasă de viruși care provoacă felurite boli, pornind de 
la răceala obișnuită până la boli mai severe, cum ar fi Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu 
(MERS-CoV) și Sindromul Respirator Acut Sever (SARS-CoV). Noul coronavirus din 2019, 
cunoscut anterior ca 2019-nCoV și acum cunoscut sub numele de SARS-CoV-2, este o nouă 
tulpină de coronavirus care a fost identificată pentru prima dată în timpul pandemiei recente de 
COVID-19.

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE A TESTULUI

Testul rapid antigenic WANTAI pentru SARS-CoV-2 (bazat pe Aur Coloidal) utilizează 
imunocromatografie cu flux lateral combinată cu metoda sandwich cu anticorp dublu într-un 
format casetă.
Anticorpii împotriva SARS-COV-2 sunt înveliți într-o peliculă la linia de testare la nivelul 
membranei de nitroceluloză, iar anticorpii conjugați cu aur coloidal împotriva SARS-COV-2 sunt 
imobilizați în ambient sec la nivelul tamponului de aur coloidal. În timpul testării, dacă antigenul 
nucleocapsidic al SARS-COV-2 este prezent în specimen, se vor forma particule cu stratificarea 
„anticorp filmat - antigen - anticorp conjugat cu aur coloidal”, iar aceste particule se agregă în 
Zona de Testare (T) pentru a forma o linie roșie. Dacă nu există antigen nucleocapsidic SARS-

2. Sensibilitatea și specificitatea diagnosticului: În timpul studiilor clinice efectuate cu acest test, au 
fost testate un total de 480 tampoane nazofaringiene și 762 tampoane nazale anterioare care au 
inclus 390 de probe RT-PCR confirmate pozitive și 852 de probe RT-PCR confirmate negative, 
au fost testate și un total de 482 de specimene de salivă care au inclus 146 de probe RT-PCR 
confirmate pozitive și 336 de probe RT-PCR confirmate negative. Mai mult, s-a efectuat și un 
studiu bazat pe auto-testarea de către persoane fără pregătire medicală iar aceste rezultate au 
fost comparate cu rezultatele testului folosit de personal medical.

 Sensibilitatea testului pentru toate tipurile de specimene a fost de 90,11% (483/536), iar 
specificitatea a fost de 99,24% (1179/1188). Performanțele clinice detaliate ale testului sunt 
rezumate mai jos:

  La tampoanele nazofaringiene, sensibilitatea a fost de 91,91% (125/136), iar specificitatea a 
  fost de 98,55% (339/344).
  La tampoanele nazale anterioare, sensibilitatea a fost de 89,76% (228/254), iar specificitatea a 
  fost de 99,61% (506/508).
  La specimenele de salivă, sensibilitatea a fost de 89,04% (130/146), iar specificitatea a fost de 
  99,40% (334/336).

COLECTAREA SPECIMENULUI

Cerințe privind Specimenele: Tampon nazal anterior și specimen de salivă.
Este esențial să se respecte metodele corecte de colectare și preparare a specimenelor. 
Specimenele obținute la începutul debutului simptomelor vor conține cele mai mari titruri virale; 
specimenele obținute după șapte zile de simptome au fost mai susceptibile de a produce rezultate 
negative în comparație cu un test RT-PCR. Colectarea neadecvată a specimenelor, gestionarea și/
sau transportarea lor nepotrivită pot genera rezultate negative false.

Colectarea specimenelor Procedură:
Tampon nazal anterior:
1. Scoateți tamponul din recipient, având mare grijă să nu fie atins capătul moale, unde se află vârful 

absorbant.
2. Introduceți în întregime vârful absorbant într-una din cavitățile nazale ale dvs.
3. Învârtiți încet tamponul pe o cale circulară spre interiorul nării de cel puțin 4 

ori pentru o perioadă de 15 secunde. Asigurați-vă să colectați orice scurgere 
nazală prezentă pe tampon.

4. Scoateți ușor tamponul.
5. Folosind același tampon, repetați etapele 2-4 în cealaltă cavitate nazală.
 
Specimenul de salivă:
1. Scoateți tamponul din recipient, având mare grijă să nu fie atins 

capătul moale, unde se află vârful absorbant.
2. Introduceți în întregime vârful absorbant în gura dvs.
3. Folosiți tamponul pentru a freca încet palatul superior oral și 

interiorul obrajilor stâng și drept.  Asigurați-vă să recoltați orice 
salivă care poate fi prezentă pe tampon.

4. Scoateți ușor tamponul.
     
Depozitarea și Transportarea Specimenelor: Specimenul trebuie testat imediat după recoltare.

DEPOZITARE Și CONDIȚII DE STABILITATE

Kitul trebuie păstrat la o temperatură de la 2°C la 30°C. Evitați expunerea directă la lumina soarelui. 
Componentele kitului sunt stabile până la data expirării imprimate pe cutia externă. A nu se congela.

INSTUCȚIUNI DE PRECAUȚIE ȘI SIGURANȚĂ

Testul rapid antigenic WANTAI pentru SARS-CoV-2 AG (bazat pe Aur Coloidal) este destinat  
Numai Utilizării În Vitro      
1. Acest kit este destinat utilizării pentru auto-testare de către persoane neinstruite, operațiunea ar 

trebui efectuată în strictă conformitate cu instrucțiunile. Asigurați-vă că testul nu a expirat (vedeți 
data expirării indicată pe cutia kitului). A nu se reutiliza caseta testului.

2. Toate deșeurile și specimenele trebuie tratate ca și elemnte cu potențial de transmitere a bolii și 
trebuie aruncate în mod corespunzător - puneți toate componentele în punga de plastic etanșă 

CoV-2 în specimen, nu se va forma nicio linie roșie în Zona de Testare (T). Anticorpii secundari filmați 
la linia de control pe membrana de nitroceluloză au capacitatea de a captura anticorpul conjugat cu 
aur coloidal pentru a forma o linie roșie în Zona de Control (C), care indică validitatea testului.

Cutia ce conține testul: Casetele de testare sunt ambalate în pungi de folie cu desicant. Fiecare 
pungă de folie conține o singură casetă. A se utiliza o singură dată. Anticorpul împotriva SARS-CoV-2 
(proteina anti-N) este peliculizată pe membrana NC a casetei.
Flaconul de extracție: 0,5ml per flacon conține soluție tampon de borat și agent tensioactiv pentru 
extragerea specimenului.
Tampon steril de unică folosință:    0197 MDD 93/42/EEC,  
Alte materiale necesare dar care nu sunt furnizate: Cronometru.

Componente WJ-2901 WJ-2905 WJ-2910 WJ-2925 
Cutia ce conține testul x1 X5 x10 X25
Flaconul de extracție (0,5mL) x1 X5 x10 X25
Tampon steril de unică folosință x1 X5 x10 X25
Pungă de plastic etanșă x1 X5 x10 X25
Instrucțiuni de folosire și Ghid de operare x1 x1 x1 x1

COMPONENTE

Beijing WANTAI Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.
Beijing, districtul Changping, str. Kexueyuan, nr. 31, cod poștal 102206, 
China
Tel: +86-10-59528888, Fax: +86-10-89705849
Website: www.ystwt.com, Email: wtexport@ystwt.com

Qarad BV
Geel, str. Cipalstraat nr. 3, cod poștal 2440, Belgia

Instrucțiuni de utilizare ver. 1.5: 21/06 (18 august 2021)

4. Următoarele substanțe au fost testate și au fost găsite negative cu testul rapid antigenic WANTAI 
pentru SARS-CoV-2 (bazat pe Aur Coloidal): Sânge integral (2% v/v (volum (de solute) pe volum 
(de solvent))), Mucină (1mg/mL), Hemoglobină (100mg/L), Bilirubină (0,68mmol/L), Trigliceride 
(13mmol/L), Factorul reumatoid (70IU/mL), Azitromicină (500μg/mL), Cefiximă (50μg/mL), 
Aspirină (0,15mg/mL), Mentholatum (1mg/mL), gumă de mestecat (5mg/mL), Picătură de gât 
fără prescripție medicală (mentă cu lămâie) (Ricola) (10mg/mL), Picătură de gât fără prescripție 
medicală (Floarea Pădurii) (Ricola) (10mg/mL), spray nazal fără prescripție medicală cu Propionat 
de Fluticazonă (0,11μg/mL), Biotină (1mg/mL).

5. Grad de precizie: Au fost testate două probe de referință pentru reproductibilitate, anume CV1 
~ CV2, rezultatele au fost toate colorate și intensitatea culorii a fost identică. CV1 ~ CV2 au fost 
testate în aceeași zi, în zile diferite, de către operatori diferiți și la diferite locații, rezultatele au fost 
toate colorate, iar intensitatea culorii a fost identică.

LIMITE

1. Testul este destinat numai pentru specimene de tampon nazal anterior și de salivă. Utilizarea unui 
alt dispozitiv sau a unei alte metode de recoltare a probelor poate duce la rezultate false.

2. Performanța testului depinde de cantitatea de virus din probă și este posibil ca să existe sau să nu 
existe vreo corelație cu rezultatele obținute efectuând teste asupra aceeași culturi virale. 

3. Un rezultat negativ poate apărea dacă nivelul de antigen dintr-o probă este sub limita de detectare 
a testului sau dacă proba a fost colectată sau transportată necorespunzător. Probele recoltate 
după ziua a 7-a de boală au o mai mare probabilitate de a fi negative. Un rezultat negativ al 
testului nu exclude posibilitatea infecției cu SARS-CoV-2.

4. Un rezultat pozitiv al testului nu exclude co-infecțiile cu alți agenți patogeni. Rezultatele pozitive 
ale testelor nu diferențiază între SARS-CoV și SARS-CoV-2.

5. Nerespectarea procedurii poate afecta negativ performanța testului și/sau invalida rezultatul final 
al acestuia.

 REFERINȚE

1. Lauer, S.A., et.al.The incubation period of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) from confirmed 
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furnizată, sigilați punga și aruncați-o în coșul de gunoi.
3. A nu se mânca, consuma lichide sau fuma în zona unde se utilizează specimenele și reagenții 

kitului. Evitați orice contact dintre mâini, ochi sau gură în timpul procedurii de recoltă și testare.
4. Nu mâncați, nu utilizați produse de pulverizare orală sau nazală (cum ar fi pasta de dinți, apa de 

gură sau spray-uri medicale) timp de cel puțin 30 de minute înainte de colectarea specimenului 
nazal anterior sau a specimenului de salivă, altfel testul poate prezenta rezultate incorecte.

5. Reagenții, specimenele și casetele trebuie să fie la temperatura camerei pentru fi utilizate la 
testare. Caseta de testare trebuie utilizată în termen de 30 de minute după scoaterea din ambalaj 
pentru a evita expunerea prelungită la aerul umed (umiditate > 60%), care poate afecta rezultatul 
testului. Dacă kitul este păstrat la 2-8°C, reagenții și casetele ar trebui să fie aduse la temperatura 
camerei înainte de testare.

6. În timpul testării, caseta de testare trebuie așezată pe masă și departe de vânt. Aceasta este 
pentru a evita inconsecvența migrării în flux lateral a specimenului după ce acesta este adăugat în 
caseta de test.

7. Sângele sau substanțele de mucoase prezente în probă sau specimenele prea lipicioase pot 
interfera cu reacția testului, rezultând în final în diagnostică incorectă.

8. Rezultatul testului se citește la 15 minute după încărcarea probei, dar nu mai mult de 30 minute.
9. În unele cazuri, intensitatea culorii liniei C poate apărea mai slabă, acesta este un fenomen 

normal. Rezultatul testului este considerat nevalid numai atunci când există o lipsă completă de 
dezvoltare a culorii în zona liniei C.

10.Interpretarea rezultatelor trebuie efectuată mereu în condiții bune de iluminare pentru a evita 
citirea greșită a rezultatelor.

11.Procedura nu trebuie modificată în niciun caz.
12.Acest kit de testare este destinat pentru specimenele de tampon nazal anterior și de salivă. Nu 

utilizați tamponul pentru auto-testare de specimene nazofaringiene și orofaringiene.

PROCEDURA TESTULUI

Controlați data de expirare de pe cutia exterioară înainte de utilizare. Nu utilizați niciun test după data 
de expirare de pe etichetă.

REZULTATELE TESTULUI

Controlul de calitate: O linie roșie trebuie să apară lângă Zona de Control (C) indicând valabilitatea 
testului.
Test nevalid: Dacă nu apare nicio linie roșie lângă Zona de Control (C), testul este nevalid - aruncați 
testul și repetați cu un nou specimen și cu o casetă nouă.
Rezultate pozitive: O linie roșie apare lângă Zona de Test (T) și o altă linie lângă Zona de Control (C), 
aceasta indică faptul că antigenul nucleocapsidei SARS-CoV-2 a fost detectat prin utilizarea acestui 
test.
Rezultate negative: Nicio linie roșie nu apare lângă Zona de Testare (T) dar o linie apare lângă Zona 
de Control (C), ceea ce indică faptul că nu s-a detectat niciun antigen nucleocapsidic SARS-CoV-2 
cu acest test. Cu toate acestea, acest lucru nu exclude posibilitatea infectării cu SARS-CoV-2.

Rezultatul pozitiv obținut cu testul rapid antigenic WANTAI pentru SARS-CoV-2 (bazat pe 
Aur Coloidal) nu poate fi singurul instrument de diagnostic final al COVID-19. Persoanele cu 
rezultat pozitiv prin testul rapid antigenic WANTAI pentru SARS-CoV-2 (bazat pe Aur Coloidal) 
ar trebui să se autoizoleze și să solicite îngrijiri suplimentare cu medicul sau furnizorul de 
asistență medicală, deoarece pot fi necesare teste suplimentare.
Rezultatele negative trebuie tratate ca probabile, nu exclud infecția cu SARS-CoV-2 și nu 
trebuie folosite ca bază unică pentru tratamentul sau deciziile de gestionare a pacienților, 
inclusiv deciziile de control al infecției. Rezultatele negative ar trebui luate în considerare în 
contextul expunerilor recente ale unui individ, istoricul și prezența semnelor și simptomelor 
clinice în concordanță cu COVID-19 și confirmate cu o analiză moleculară, dacă este necesar, 
pentru gestionarea pacientului. 
Persoanele care testează negativ dar continuă să prezinte simptome tipice de COVID-19, spre 
exemplu febră, tuse și/sau dificultăți de respirație, pot avea în continuare infecție cu SARS-
CoV-2 și ar trebui să solicite asistență medicală suplimentară cu medicul sau furnizorul lor de 
asistență medicală.
Utilizatorul nu ar trebui să ia nicio decizie de importanță medicală fără să consulte mai întâi 
medicul său.

DATELE PRIVIND PERFORMANȚA

1. Sensibilitate analitică: Limita de detecție (LD) a testului rapid antigenic WANTAI pentru SARS-
CoV-2 (bazat pe Aur Coloidal) a fost determinată pentru diferite unități analitice.

Negativ Pozitiv Nevalid

Palatul 
superior

Interiorul 
obrajilor

Pasul 4 Așezați toate componentele în punga din plastic 
etanșă furnizată, sigilați punga și aruncați-o la 
pubelă.

Pasul 1 Deșurubați capacul flaconului de extracție. Așezați 
tamponul colectat în flaconul de extracție cu tamponul, 
învârtiți puternic tamponul pentru a se amesteca bine 
cu tamponul flaconului, strângeți tamponul în interiorul 
flaconului pentru a elibera lichidul din tampon.

Pasul 3 Scoateți caseta de testare din punga de folie 
și așezați-o pe o suprafață plană. Strângeți 
flaconul pentru a adăuga trei (3) picături de 
probă extrasă din flaconul de extracție în 
sonda de probă a casetei de testare. Rezultatul 
testului se citește la 15 minute după încărcarea 
probei, dar nu mai mult de 30 minute.

 doi: https://doi.org/10.7326/M20-0504
2. Bo Diao et.al.Diagnosis of Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection by 

Detection of Nucleocapsid Protein
 doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.07.20032524
3. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Instrument de diagnostică WANTAI 
pentru SARS-CoV-2

Test antigenic WANTAI pentru SARS-CoV-2
Test rapid (bazat pe Aur Coloidal) 

Auto-test pentru detectarea antigenului SARS-CoV-2

Pentru tampon nazal anterior și salivă

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

 Limita de detecție (LD)/unitate de măsrură LD
 pg/mL (Standardul național de referință al Chinei (cod: GBW(E)091097) 25
 TCID50/mL 137
 copii/mL (tampon) 147
 copii/mL (mijlocul de transport viral, MTV) 2090

  În ceea ce privește auto-testările, concordările pozitive și negative la rezultatele dintre auto-
  testarea de către persoanele laice și cele din cadrul medical pentru tampoane nazale 
  anterioare au fost de 98,99% (98/99) și respectiv 100% (313/313), iar pentru specimenele de 
  salivă acestea au fost de 97,87 % (92/94) și respectiv 100% (156/156).
3. Reacție încrucișată: Reacția încrucișată a testului rapid antigenic WANTAI pentru SARS-CoV-2 

(bazat pe Aur Coloidal) a fost evaluată testând următorul panou din tabelul de mai jos. Fiecare 
dintre probe a fost supusă testării în trei exemplare. Nu s-a observat nicio reacție încrucișată, cu 
excepția SARS- coronavirusului și a MERS-coronavirusului.

Pasul 2 Detașați capătul tamponului la linia de rupere și lăsați 
capul tamponului în flacon. Înșurubați strâns capacul 
flaconului. Rupeți capacul flaconului de extracție.

A se rupe aici.

Potențial reagent de încrucișare Concentrație
Coronavirusul uman 229E  Date nedispobile
Coronavirusul uman OC43  Date nedispobile
Coronavirusul uman HKU1  Date nedispobile
Coronavirusul uman NL63  Date nedispobile
SARS-coronavirusul (antigenul N) 0,044 mg/ml
MERS-coronavirusul (antigenul N) 0,16 mg/ml
Adenovirus  >105 TCID50/ml
Metapneumovirusul uman (hMPV) Date nedispobile
 Virusul Parainfluenza  >105 TCID50/ml
Gripa A  >105 PFU/ml
Gripa B  >105 PFU/ml
Enterovirus  >105 PFU/ml
Virusul sincițial respirator  >105 PFU/ml
Rhinovirus  >105 PFU/ml
Chlamydia pneumoniae  Date nedispobile
Haemophilus influenzae  >105 CFU/ml
Mycobacterium tuberculosis  Date nedispobile
Streptococcus pneumoniae  >105 CFU/ml
Mycoplasma pneumoniae  >108 CFU/ml

Date nedispobile
Spălare nazală umană în comun - pentru a reprezenta 
diversificarea florei microbiene în tractul respirator uman

Dispozitiv Medical Pentru Diagnostic Condiții de păstrare: +2°C~+30°C

Folosire de către Lot

Conținut Suficient Pentru <n> Teste Instrucțiuni De Folosire

Marcare CE – IVDD 98/79/EC Reprezentant UE autorizat

Nr. Catalog Data de fabricare

Uz unic Producător

A se păstra în loc uscat Steril (radiație)

A se păstra departe de lumina directă A Nu Se Folosi Dacă Confecțiunea 

În Vitro

SÍMBOLOS DE MARCADO CE

a soarelui Este Deteriorată



• Înșurubați strâns capacul flaconului. Rupeți 
capacul flaconului de extracție.

Pasul 1.  Recoltarea specimenului
• Deschideți punga tamponului
• Puteți alege între două tipuri de specimene pentru 
recoltare:

Specimene de tampon nazal anterior: Introduceți 
întregul vârf absorbant al tamponului în nară 
și învârtiți încet pe o cale circulară împotriva 
interiorului ambelor nări. Învârtiți de 4 ori pentru un 
total de 15 secunde.

Pasul 2. Specimenele de extracție
• Deșurubați capacul flaconului de 
extracție.
• Așezați tamponul colectat în flaconul 
de extracție cu tampon, rotiți puternic 
tamponul pentru a se amesteca bine cu 
tamponul flaconului.

• Strângeți tamponul pe interiorul 
flaconului pentru a elibera lichidul 
din tampon.

Pasul 3. Îndepărtați tamponul
• Detașați capătul tamponului la linia 
de rupere și lăsați capul tamponului 
în interiorul flacon.

Pasul 4. Testarea
• Deschideți punga casetei și așezați caseta pe 
o suprafață plană.

• Strângeți flaconul pentru a adăuga trei (3) 
picături de probă extrasă din flaconul de 
extracție în sonda de probă a casetei de testare. 
Așteptați 15 minute.

Pregătire
• Citiți cu atenție Instrucțiunile de Utilizare înainte de 
a efectua testul.
• Scoateți toate componentele și așezați-le pe 
masă.

Pasul 5. Citiți rezultatele
• Citiți rezultatul testului la 15 minute, dar nu 
mai mult de 30 minute

Eliminare
• Inserați toate componentele în punga din 
plastic etanșă furnizată. Sigilați punga și 
aruncați-o.

Beijing WANTAI Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.
Beijing, districtul Changping, str. Kexueyuan, nr. 31, cod poștal 102206, China
Tel: +86-10-59528888, Fax: +86-10-89705849
Website: www.ystwt.com, Email: wtexport@ystwt.com

Test WANTAI pentru SARS-CoV-2

Ghid de operare

(Tampon nazal anterior și specimene de salivă)
Destinat auto-testării de către o persoană 

necalificată medical

Test rapid antigenic
 (bazat pe Aur Coloidal)

Componentele kitului de testare:

-  Caseta testului

-  Flaconul de extracție (0,5mL)

-  Tampon steril de unică folosință

-  Pungă de plastic etanșă

-  Instrucțiuni de Utilizare și Ghid de Operare

Negativ Pozitiv Nevalid

Qarad BV, 
 Geel, str. Cipalstraat nr. 3, cod poștal 2440, Belgia

A se rupe aici.

Sau,
specimene de salivă: Introduceți întregul vârf 
absorbant al tamponului în gură și frecați încet 
palatul oral, partea superioară și interiorul obrajilor 
din stânga și din dreapta (asigurați-vă că recoltați 
orice salivă care poate fi prezentă pe tampon).

Puteți scana codul QR pentru a 
viziona clipul video de operare.


