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In vitro -diagnostinen pikatesti SARS-CoV-2-viruksen nukleokapsidiproteiinin antigeenien kvalitatiivista määrittämistä varten.

KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttötarkoitus

Aidian LF SARS-CoV-2 Ag Test on manuaalinen immunokromatografinen testi SARS-CoV2-viruksen nukleokapsidiproteiinin antigeenien kvalitatiiviseen toteamiseen COVID-19tautiin mahdollisesti sairastuneista henkilöistä otetuista näytteistä. Pikatesti on tarkoitettu
terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön COVID-19-infektion diagnosoinnin avuksi. Vain
in vitro -diagnostiseen ammattikäyttöön.
SARS-CoV-2-viruksen antigeenejä voidaan havaita ylähengitysteissä infektion akuutissa
vaiheessa. Aidian LF SARS-CoV-2 Ag Test -testi havaitsee SARS-CoV-2-viruksen
nukleokapsidiproteiinin antigeenin ylähengitysteistä kerätyistä näytteistä. Vaikka testin
positiivinen tulos viittaakin siihen, että näytteessä on viruksen antigeenejä, diagnoosin
vahvistaminen edellyttää potilaan sairaushistorian läpikäyntiä ja lisätestejä. Potilaalla voi olla
samanaikaisia muiden virusten aiheuttamia infektioita tai bakteeri-infektio, joita positiivinen
SARS-CoV-2-antigeenitestitulos ei sulje pois. Antigeenimääritys ei voi yksiselitteisesti
kertoa tarkkaa taudin syytä. Negatiivisia tuloksia tulee pitää alustavina, ja potilaan hoito voi
edellyttää tuloksen vahvistamista molekyylidiagnostisilla testeillä. Negatiiviset tulokset eivät
sulje pois SARS-CoV-2-infektion mahdollisuutta, joten potilaan hoitoa koskevat päätökset,
mukaan lukien infektiokontrollitoimet, eivät saa perustua ainoastaan negatiiviseen tulokseen.
Negatiivisia tuloksia tulee tarkastella potilaan viimeaikaisten altistumisten, sairaushistorian
ja COVID-19-taudin kliinisten merkkien ja oireiden kontekstissa.

Testin yhteenveto ja kuvaus

Uudet koronavirukset kuuluvat β-sukuun. COVID-19-tauti on akuutti hengitystieinfektio,
jolle ihmiset ovat alttiita. Tällä hetkellä suurin osa tartunnoista tulee uutta koronavirusta
kantavista potilaista, mutta oireettomat virusta kantavat henkilöt voivat myös tartuttaa muita.
Tämänhetkisen epidemiologisen tiedon mukaan taudin itämisaika on 1–14 vuorokautta,
useimmiten 3–7 vuorokautta. Taudin pääoireita ovat kuume, väsymys ja kuiva yskä. Joillain
sairastuneilla on nenän tukkoisuutta, vuotava nenä, kurkkukipua, lihaskipua ja ripulia.

TOIMINTAPERIAATE
Aidian LF SARS-CoV-2 Ag Test on immunokromatograafinen testi uutettujen SARS-CoV-2spesifien nukleokapsidiproteiiniantigeenien toteamiseen nenänäytteistä. Ennen testaamista
näytteet tulee valmistella. Uutettu näyte lisätään testikasetin näytekuoppaan testin
aloittamiseksi. Kun näyte kulkee testiliuskaa pitkin, näytteessä mahdollisesti olevat SARSCoV-2-antigeenit sitoutuvat konjugaattialustalla SARS-CoV-2-nukleokapsidiproteiiniin vastaaineseen, joka sisältää indikaattorivärin. Sitoutunut antigeeni ja vasta-aine muodostavat
immunokompleksin. Tämän jälkeen kompleksi jää kiinni testiviivalle näytteen kulkiessa
nitroselluloosakalvolla testiliuskaa pitkin. Kaksi värillistä viivaa kontrolliviiva-alueella (C) ja
testiviiva-alueella (T) viittaavat positiiviseen SARS-CoV-2-antigeenin tulokseen. Värillinen
viiva kontrolliviiva-alueella (C) viittaa negatiiviseen SARS-CoV-2-antigeenin tulokseen. Jos
kontrollialueelle (C) ei ilmesty väriviivaa, testi on virheellinen.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
• Testikasetit • Steriilit näytteenottotikut (EO) • Uuttopuskuri • Työasema
• Ohjekortti näytteen uuttoon • Käyttöohjeet
Tarvittavat välineet, jotka eivät sisälly pakkaukseen: Ajastin

SÄILYTYS JA SÄILYVYYS
Säilytä pakkausta 2…30 °C:n lämpötilassa. PAKKAUS EI SAA JÄÄTYÄ. Pakkauksen
sisältö säilyy pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän loppuun asti. Testiä on säilytettävä suljetussa pussissa käyttöönottoon saakka.
Testikomponenttien tulee olla huoneenlämmössä (15…30 °C), kun niitä käytetään testaukseen.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET
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Vain in vitro -diagnostiikkaan.
Vain ammattikäyttöön.
Lue käyttöohjeet kokonaan läpi ennen testin suorittamista. Käyttöohjeen seuraamatta
jättäminen voi johtaa vääriin testituloksiin.
Älä käytä tuotetta ulkopakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
Ota testikasetti ulos suljetusta foliopussista vasta juuri ennen käyttöä. Kasettia ei saa
käyttää, jos suojapussi on vaurioitunut tai auki. Näytteenottotikkuja ei saa käyttää, jos niiden pakkaus on vaurioitunut. Älä käytä avattuja reagensseja säilyvyysajan umpeuduttua.
Älä syö, juo tai tupakoi alueella, jossa näytteitä tai testipakkauksia käsitellään.
Käsittele kaikkia näytteitä kuin ne sisältäisivät infektoivia aineita. Noudata tavanomaisia
varotoimia mikrobiologisten riskien varalta potilasnäytteiden ja käytettyjen testikomponenttien keräyksessä, käsittelyssä, säilytyksessä ja hävittämisessä.
Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia ja kertakäyttökäsineitä jokaista testiä suorittaessasi ja potilasnäytteitä käsitellessäsi. Vaihda käsineet aina käsiteltyäsi näytettä,
joka saattaa olla COVID-19-positiivinen.
Pese kätesi huolellisesti käsittelyn jälkeen.
Oikeiden tulosten saaminen edellyttää näytteiden asianmukaista keräämistä, säilytystä
ja kuljetusta.
Älä sekoita eri erien tai testien komponentteja keskenään. Komponentit ovat kertakäyttöisiä. Älä koskaan käytä uudelleen testin suoritukseen aiemmin käytettyä komponenttia.
Puutteellinen tai vääränlainen näytteiden keräys, säilytys tai varastointi voi johtaa
vääriin testituloksiin.
Älä testaa näytteitä, joita on säilytetty viruskuljetusaineessa, sillä se voi johtaa vääriin
positiivisiin tai negatiivisiin tuloksiin. PCR testausta varten uutettuja näytteitä ei voi
käyttää tälle testille.
Kaikki testikomponentit on hävitettävä tartuntavaarallisena jätteenä paikallisten säännösten mukaisesti.
Vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle tai sen edustajalle ja/tai kansalliselle viranomaiselle.
Kosteus ja lämpötila voivat vaikuttaa haitallisesti tuloksiin.

LAADUNVALVONTA
Menetelmäkontrollit

Tämä testi sisältää positiivisen menetelmäkontrollin, joka sijaitsee testiliuskan
kontrollialueella (C). C-alueelle ilmestyvä näkyvissä oleva viiva ilmaisee, että näytemäärä
on kulkenut liuskaa pitkin oikein ja että testiä on käsitelty oikein. Testiliuskan värittömällä

Ulkoinen laadunvalvonta

Ulkoisten positiivisten ja negatiivisten kontrollien käyttö perustuu hyvän laboratoriotyöskentelyn
periaatteiden noudattamiseen (Good Laboratory Practice)1. Näiden kontrollien käyttämistä
suositellaan, mutta niitä ei tällä hetkellä toimiteta tämän pakkauksen mukana. Käytä tuotetta
SARS-CoV-2 Antigen Control (tuotenro SCSCO-D-L) ulkoisena kontrollina (tuotteen
valmistaja on AllTest Biotech Co., Ltd). Lue SCSCO-D-L SARS-Cov-2 Antigen Control
-tuotteen käyttöohjeet ja noudata niitä kontrollin testauksessa.

NÄYTTEENOTTO JA KÄSITTELY
Nenänäytteen ottaminen
x 5-10

x 5-10

1.

2.

1. Vie steriili näytteenottotikku sieraimeen alle 2 cm syvyyteen
(kunnes tunnet vastustusta kuorikossa). Pyöritä tikkua 5–10
kertaa sieraimen sisäpuolta vasten.
2. Käytä samaa tikkua ja toista näytteenotto toisessa
sieraimessa. Poista näytteenottotikku nenästä. Vältä liian
suurta nenän eritteen määrää ja sitkeää eritettä.
Varoitus: Jos näytteenottotikku rikkoutuu näytteenoton
aikana, kerää näyte uudelleen uudella tikulla.

NÄYTTEEN KULJETUS JA SÄILYTYS
Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi näytteet tulisi testata mahdollisimman pian
näytteenoton jälkeen.
Jos näytettä ei voida testata välittömästi, suosittelemme, että näytteenottotikku laitetaan
steriiliin ja käyttämättömään muoviputkeen, johon on merkitty potilaan tiedot. Putki tulee
sulkea tiivisti ja sitä voidaan säilyttää 2…8 °C:ssa enintään 24 tunnin ajan ennen testausta
näytteen eheyden säilyttämiseksi, parhaan suorituskyvyn takaamiseksi ja mahdollisen
kontaminaation välttämiseksi.

TESTIN SUORITUS
Anna testikomponenttien, näytteiden ja/tai kontrollien lämmetä huoneenlämpöisiksi
(15…30 °C) ennen testausta.

Näytteen valmistelu

Käytä näytteen valmisteluun ainoastaan pakkauksen mukana tulleita uuttopuskuria ja
-putkia.
3. Aseta näytteenottotikku uuttopuskuria sisältävään uuttoputkeen. Paina tikkua putkea vasten ja pyöritä tikkua 10–15 sekunnin ajan. (Tarkempia tietoja näytteen valmistelusta
löytyy ohjekortista.)
4. Poista näytteenottotikku puristamalla putken kylkiä tikun päätä vasten samalla, kun vedät
tikkua ulos putkesta, jolloin tikusta poistuu niin paljon nestettä kuin mahdollista. Hävitä
näytteenottotikku. Laita uuttoputkeen tippakärki.
*HUOMAUTUS: Uutettu näyteliuos säilyy stabiilina 2 tuntia huoneenlämmössä tai 24 tuntia
2…8 °C:n lämpötilassa. Jos uutettu näyte on säilytetty 2…8°C:ssa, anna sen lämmetä
huoneenlämpöiseksi ennen testausta.

Testireaktio

5. Ota testikasetti suljetusta foliopussista ja käytä se tunnin sisällä avauksesta. Parhaat
tulokset saavutetaan suorittamalla testi heti suljetun foliopussin avaamisen jälkeen.
6. Käännä näytteen uuttoputki ylösalaisin, lisää 3 pisaraa uutettua näytettä (noin 75–100 μl)
näytekuoppaan (S) ja käynnistä ajastin.
7. Tulkitse tulos testi-ikkunasta 15 minuuttia näytteen lisäämisen jälkeen. Tulos tulee tulkita
enintään 20 minuutin kuluttua.
3 pisaraa
S
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tai vaaleanpunaisella taustalla ei saa näkyä mitään tummia värejä. Tällöin negatiivinen
menetelmäkontrolli vahvistaa testin toimivan oikein.

Positiivinen Negatiivinen Virheellinen

TESTIN TULKINTA
NEGATIIVINEN: Jos näyte on negatiivinen, ilmestyy yksi värillinen viiva testi-ikkunan
kontrollialueelle (C) merkkinä siitä, että tulos on negatiivinen.
Kontrolliviiva tarkoittaa, että testin havainto-osuus suoritettiin oikein ja että näytteessä ei
havaittu SARS-CoV-2-antigeenejä.
POSITIIVINEN: Jos näyte on positiivinen, kasettiin ilmestyy kaksi värillistä viivaa.
Yksi värillinen viiva kontrollialueelle (C) ja toinen värillinen viiva testialueelle (T).
Tämä tarkoittaa, että näytteessä havaittiin SARS-CoV-2-antigeenejä. Vähän antigeenejä
sisältävien näytteiden kohdalla viiva voi olla vaalea. Kaikkia näkyvissä olevia värillisiä viivoja
testialueella (T) pidetään osoituksena positiivisesta tuloksesta.
VIRHEELLINEN: Jos kasettiin ei ilmesty kontrolliviivaa, testi on virheellinen.
Riittämätön näytemäärä tai virheellinen menettely ovat todennäköisimmät syyt kontrolliviivan
puuttumiseen. Tarkista menetelmä ja toista testi käyttämällä uutta testipakkausta. Jos sama
ongelma toistuu, lopeta testipakkauksen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä paikalliseen
jälleenmyyjääsi.

TESTIN RAJOITUKSET
1. Testi on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan näytteenottotikulla kerättyjen suorien näytteiden kanssa. Viruskuljetusainetta ei tule käyttää tämän testin kanssa, sillä se voi
johtaa virheellisiin tuloksiin.
2. SARS-CoV-2-viruksen nukleokapsidiproteiini antigeenien määrittämisessä oikean testituloksen saaminen edellyttää, että testitoimenpide, tulosten tulkinta ja näytteidenotto
suoritetaan huolellisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Annetuista ohjeista poikkeaminen voi johtaa virheellisiin tuloksiin.
3. Aidian LF SARS-CoV-2 Ag Test -testin suorituskyky on arvioitu ainoastaan tässä käyttöohjeessa mainittuja menetelmiä käyttäen. Menetelmien muuttaminen voi vaikuttaa
testin suorituskykyyn.
4. Tällä kvalitatiivisella testillä ei voida määrittää SARS-CoV-2-antigeenien määrää eikä
pitoisuuden kasvunopeutta.

5. Aidian LF SARS-CoV-2 Ag Test -testi ilmaisee vain sen, onko näytteessä SARS-CoV-2antigeenejä, eikä tätä testiä tule käyttää ainoana kriteerinä COVID-19-infektioiden
diagnosoinnissa.
6. Jos testin tulos on negatiivinen tai reagoimaton ja potilaan kliiniset oireet jatkuvat,
suosittelemme, että potilaasta otetaan uusi näyte, joka testataan uudelleen. Vaihtoehtoisesti näyte voidaan testata molekyylidiagnostisella laitteella infektion poissulkemiseksi
kyseisen potilaan kohdalla.
7. Testi voi antaa negatiivisen tuloksen, jos näytteen antigeenien määrä on alle testin
toteamisrajan tai jos näyte on kerätty väärin. Optimaalista näytteenottoaikaa (viruksen huippupitoisuus) tartunnan jälkeen ei ole todennettu, joten näytteenotto samasta
potilaasta eri ajankohtina voi ehkäistä vääriä negatiivisia.
8. Testin tuloksia tulee arvioida yhdessä muiden kliinisien löydöksien ja laboratoriokokeiden tulosten kanssa.
9. Negatiiviset tulokset eivät poissulje COVID-19-infektion mahdollisuutta etenkin niiden
potilaiden kohdalla, jotka ovat altistuneet virukselle. Näiden potilaiden kohdalla tulee
harkita molekyylidiagnostisia lisätestejä infektion poissulkemiseksi.
10. Positiiviset SARS-CoV-2-tulokset saattavat johtua infektiosta, jonka aiheuttaja on jokin
muu viruskanta kuin SARS-CoV-2-koronaviruskanta, tai muista häiritsevistä tekijöistä.

4. Häiritsevät tekijät

Seuraavien aineiden ei havaittu vaikuttavan Aidian LF SARS-CoV-2 Ag Test -testin
toimintaan alla mainituin pitoisuuksin.
Aine

TESTIN TOIMIVUUS
1. Kliininen toimivuus

Aidian LF SARS-CoV-2 Ag Test -testin kliininen toimivuus on arvioitu 423 näytteellä.
Vertailumenetelmänä käytettiin RT-PCR-menetelmää. Yhteenveto tuloksista on esitetty
alla olevassa taulukossa:

Nenänäyte
RT-PCR (Nenänielunäyte)

Aidian LF SARS-CoV-2 Ag Test

SARS-CoV-2
antigeeni

Positiivinen

Yhteensä

Negatiivinen

Positiivinen

115

2

117

Negatiivinen

8

298

306

300

423

Yhteensä

123

Suhteellinen herkkyys

115/123=93,5% (95%CI*: 87,6%~97,2%)

Suhteellinen spesifisyys

298/300>99,3% (95%CI*: 97,6%~99,9%)

Tarkkuus

413/423=97,6% (95%CI*: 95,7%~98,9%)

*Luottamusvälit

2. Toteamisraja

Aidian LF SARS-CoV-2 Ag Test -testin on vahvistettu havaitsevan SARS-CoV-2-viruksen,
kun näytteen pitoisuus on 100TCID50/ml.

3. Ristireaktiivisuus (analyyttinen spesifisyys) ja mikrobihäirintä

Seuraavat taudinaiheuttajat testattiin taulukossa esitetyin pitoisuuksin. Kaikkien kantojen
havaittiin aiheuttavan negatiivisen tuloksen, kun ne testattiin Aidian LF SARS-CoV-2 Ag
Test -testillä:
Testatut kohteet

Viruskanta

Bakteeri

Hiiva

RS-virus

8,89 x 104 TCID50/ml
1,58 x 108 TCID50/ml

Parainfluenssavirus 2

1,58 x 107 TCID50/ml

Sikotautivirus

1,58 x 104 TCID50/ml

Tuhkarokkovirus

1,58 x 10 TCID50/ml

Influenssa B

3,16 x 106 TCID50/ml

Influenssa A H3N2

1 x 105 TCID50/ml

Influenssa A H1N1

3,16 x 105 TCID50/ml

Ihmisen rinovirus 2

2,81 x 104 TCID50/ml
8,89 x 106 TCID50/ml

Ihmisen rinovirus 14

1,58 x 106 TCID50/ml

Ihmisen koronavirus OC43

1 x 106 TCID50/ml

Ihmisen koronavirus NL63

1x 106 TCID50/ml

Ihmisen koronavirus HKU1

1x 106 TCID50/ml

Ihmisen koronavirus 229E

5x 10 TCID50/ml

MERS-koronavirus Florida

1,17x10 TCID50/ml

Adenovirustyyppi 7

1,58 x 105 TCID50/ml

Adenovirustyyppi 3

3,16 x 10 TCID50/ml
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Arcanobacterium

1,0x108 org/ml

Corynebacterium

1,0x108 org/ml

Escherichia coli

1,0x108 org/ml

Moraxella catarrhalis

1,0x108 org/ml

Neisseria lactamica

1,0x108 org/ml

Neisseria subflava

1,0x108 org/ml

Pseudomonas aeruginosa

1,0x108 org/ml

Staphylococcus aureus subspaureus

1,0x108 org/ml

Staphylococcus epidermidis

1,0x108 org/ml

Streptococcus pneumoniae

1,0x108 org/ml

Streptococcus pygenes

1,0x108 org/ml

Streptococcus salivarius

1,0x108 org/ml

Streptococcus sp group F

1,0x108 org/ml

Candida albicans

1,0x108 org/ml

Budesonidia sisältävä nenäsumute

200 μl/ml

Deksametasoni

0,8 mg/ml

Flunisolidi

6,8 ng/ml

Mupirosiini

12 mg/ml

Oksimetatsoliini

0,6 mg/ml

Fenyyliefriini

12 mg/ml

Ribaviriini

4,5 μg/ml

Tsanamiviiri

282 ng/ml

Oseltamiviiri

1,1 μg/ml

Tobramysiini

2,43 mg/ml

HÄVITTÄMINEN
Testipakkauksen sisältö hävitetään kansallisten ja paikallisten lakien mukaisesti.
• Kaikkia potilasnäytteitä, kontrolleja ja käytettyjä testikomponentteja tulee käsitellä ja ne
tulee hävittää mahdollisesti tartuntavaarallisina aineina.
• Paperi: käyttöohjeet, näytteenottotikun pussin osa
• Pahvi: ulkopakkaus, työasema ja menetelmäkortti
• Muovi: näytteenottotikun pussin osa
• Eri materiaaleja (ei kierrätykseen): käyttämättömät testikasetit, avaamattomat
uuttopuskuria sisältävät putket, käyttämättömät näytteenottotikut
• Tuote ei aiheuta käyttäjälle terveydellistä haittaa, jos sitä käytetään käyttöohjeen
mukaisesti noudattaen hyvää työhygieniaa ja hyvän laboratoriotyöskentelyn periaatteita
(Good Laboratory Practice).
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Tuotteissa mahdollisesti esiintyvien symbolien selitykset
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STERILIZE

In vitro
-diagnostiikkaan
tarkoitettu lää
kinnällinen laite

Lukumäärä

Kertakäyttöinen

Lämpötilarajat

Käytettävä
viimeistään

Luettelonumero

Käyttö kielletty
jos pakkaus on
vaurioitunut

Eräkoodi

Steriloitu
etyleenioksidilla

Valmistaja

Katso
käyttöohjetta

Euroopan
yhteisössä
toimiva valtuutettu
edustaja

Ei saa steriloida
uudelleen

Jakelija

Steriilit näytteenottotikut

5

4

50 μg/ml

Sarjan sisäinen ja sarjojen välinen toistettavuus määritettiin kolmella SARS-CoV-2
standardikontrollinäytteellä. Kolme eri Aidian LF SARS-CoV-2 Ag Test erää testattiin
yhdellä negatiivisella ja kahdella positiivisella näytteellä. Näytteet testattiin kymmenenä
rinnakkaisena kerran päivässä, kolmen peräkkäisen päivän ajan. Testi tunnisti näytteet
oikein >99 %:sesti.
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Ihmisen rinovirus 16

20 μl/ml

Musiini

5. Toistettavuus ja uusittavuus

Testipitoisuus

Parainfluenssavirus 3

Pitoisuus

Kokoveri

tai

Jiangsu Changfeng Medical Industry
Co., Ltd
Touqiao Town, Guangling District,
Yangzhou, Jiangsu 225109 China
Medico Technology Co., Ltd
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Longcheng Street, Longgang district,
Shenzhen, Guangdong, China
www.medicoswab.com
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Aidian Oy
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TCID50 = Kudosviljelmän infektoiva annos on viruksen laimennos, jonka voidaan olettaa
infektoivan kyseisissä olosuhteissa 50 % kudosviljelmästä.
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