
Инструкция за употреба/ DEEPBLUE SARS-CoV – 2 антигенен тест за проба взета от слюнка. 
Този продукт се използва за in vitro качествено определяне 

на антигена на SARS-CoV-2 в човешка слюнка. 

Новите коронавируси принадлежат към бета рода. COVID-19 

е остра респираторна инфекциозна болест. Хората 

обикновено са податливи. Понастоящем. пациентите, 

заразени с новия коронавирус, са основният източник на 

инфекция. безсимптомно инфектиран pooplc може също да 

бъде инфекциозен източник. Въз основа на настоящото 

епидемиологично проучване инкубационният период е от 1 

до 14 дни, предимно от 3 до 7 дни. Основните прояви 

включват треска, умора и суха кашлица. В някои случаи се 

откриват запушване на носа, хрема, възпалено гърло, 

миалгия и диария. 

Принцип на теста 

Този комплект използва метода на двойно антитяло-сандвич 

за откриване на SARS-CoV-2 антигени. Когато се добави 

подходящо количество проба към ямката (ите) на пробата на 

изпитвателното устройство. образецът ще се придвижи 

напред по изпитвателното устройство. Ако образецът има 

антиген. антигенът се свързва с миши антиСАРС-CoV-2 N 

протеин моноклонално антитяло, белязано с колоидно злато 

върху свързващата подложка, и имунният комплекс образува. 

сандвич комплекс с друго покрито миши анти-SARS-CoV-2 N 

протеин моноклонално антитяло, което е покрито на 

тестовата линия. ще се появи видима цветна линия. което 

показва, че антигенът SARS-CoV-2 е положителен. Тестовото 

устройство също съдържа линия за контрол на качеството, 

независимо от това дали има тестова линия. Червената 

линия за контрол на качеството трябва да се прилага. Ако 

линията за контрол на качеството не се появи. това показва, 

че резултатът от теста е невалиден и трябва да се направи 

тестът отново. 

Предупреждения и предпазни мерки 

1.Прочетете внимателно инструкциите преди да използвате 

комплекта и стриктно следвайте времето за реакция. Ако не 

следвате инструкциите ще получите неточни резултати. 

2. Не яжте, не пийте, не дъвчете дъвка, не пушете поне 30 

минути, преди да съберете слюнка 

3. Пазете се от влага. не отваряйте алуминиевата платинена 

торбичка, преди да е готова за тестване. Не го използвайте, 

ако торбата от алуминиево фолио е повредена или тестовото 

касета е влажна 

4. Моля, използвайте в срока на валидност 

5. Преди употреба балансирайте всички реактиви и проби до 

стайна температура (15 - 30 C) 

6. Не заменяйте компонентите в този комплект с компоненти 

в други комплекти 

7. Не разреждайте пробата при тестване, в противен случай 

може да получите неточни резултати 

8. Комплектът да се съхранява в строго съответствие с 

условията, посочени в това ръководство. Моля, не 

съхранявайте комплекта при условия на замръзване. 

9. Методите и резултатите от изпитването трябва да се 

тълкуват в строго съответствие с тази инструкция. 

10. Отрицателни резултати могат да възникнат, ако титърът 

на SARS-CoV-2 антиген в пробата падне под минималната 

граница за откриване на този комплект 

 

Ако екстракционният реагент е в индивидуална опаковка и 

един за комплект, номерът на партидата, срокът на годност и 

друга информация не могат да бъдат маркирани отделно, 

тъй като мястото е ограничено. но тази информация ще бъде 

в съответствие с тестовия комплект. 

 

Материали и компоненти включени в комплекта 

1. Контейнер за слюнка 

2. Флакон за извличане на антиген (съдържа реагент за 

екстракция)  

3. Капкомер 

4. Тестова касета 

5. Инструкция 

6. Държач за флакони (не е включено в индивидуалната 

опаковка) 

Необходим материали, които не са предоставени 

Таймер 

Условия за съхранение и срок на валидност 

1. Съхранявайте при 4 - 30 C и е валиден за 24 месеца. 

2. След като алуминиево фолио на тест касетата бъде 

премахнато, касетата трябва да се използва възможно най -

бързо и в рамките на един час. 

Примерно транспортиране и съхранение 

След събиране на проби, пробите могат да се съхраняват в 

екстракционен реагент, предоставен с комплекта. 

Прясно събраните проби трябва да се обработват възможно 

най -скоро, но не по -късно от един час след събирането им. 

Събраните проби могат да се съхраняват при 2-8 C за не 

повече от 24 часа: Съхранявайте при -70 C за дълго време, 

но избягвайте многократно замразяване • размразяване 

 

Събиране и подготовка на проби 

1. Преди да съберете устната течност, отпуснете бузите си и 

внимателно ги масажирайте с пръсти за 15-30 секунди 

2. Внимателно изплюйте слюнка в контейнера за събиране, 

опитайте се да съберете слунка без мехурчета 

3. Скъсайте защитния алуминиев филм на флакона за 

извличане на антиген 

4. Използвайте капкомер, за да изтеглите слюнка и да 

прехвърлите 2-3 капки орална течност във флакона за 

извличане на антиген. 

5. Пъхнете плътно накрайника на капкомера във флакона за 

екстракция . 

6. Внимателно разклатете бутилката за екстракция за 10 

секунди, за да се уверите, че пробата е добре смесена. 
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Процедура за изпитване 

Прочетете внимателно инструкциите преди употреба и 

оставете тестовaта касета, екстракционния реагент и 

пробите да се уравновесят до стайна температура преди 

тестването. 

1. Отворете опаковката и извадете тестовата касета. 

2. Дръжте флакона за екстракция вертикално и добавете две 

капки от тестовите проби в ямката (ите) за проби. 

Стартирайте таймера. 

3. Интерпретирайте резултатите в рамките на 20 минути. 

Силни положителни резултати могат да бъдат съобщени в 

рамките на 20 минути. Отрицателните резултати обаче 

трябва да бъдат прочетени след 20 минути, а резултатите 

след 30 минути вече не са валидни. 

 
 

Интерпретация на тестов резултат 

 

Отрицателни резултати: ако е видима само контролната 

линия С, а линията за откриване Т е безцветна, това показва, 

че антигенът SARS-CoV-2 не е открит и резултатът е 

отрицателен. 

Положителен резултат: ако се появят както контролната 

линия C, така и линия за откриване T, означава, че е открит 

антиген на SARS-CoV-2 и резултатът е положителен 

Невалиден резултат: ако контролната линията C не се 

появи, теста ще бъде невалиден, независимо дали има 

линия за откриване T (както е показано на фигурата по -долу) 

и теста трябва да се проведе отново. 

 

 

Положителен отрицателен Невалиден 

Контрол на качеството 

Вътрешен контрол е включен в теста. Червена линия, 

появяваща се в контролния регион (C), е вътрешният 

процедурен контрол. Той потвърждава, че има достатъчно 

количество от пробата. Документите в комплекта не 

предоставят стандарти за контрол. 

Ограничения в метода за изследване 

1. Този комплект е само за ин-витро диагностика 

2. Този тестов комплект се използва само за откриване на 

човешка слюнка. Резултатите от други екземпляри може би 

погрешно  

3. Този тестов комплект се използва само за качествено 

откриване и не може да посочи нивото на SARS-CoV-2 

антиген в образеца  

4. Този тесткит е само инструмент за клинична помощна 

диагностика. Ако резултатът е положителен, се препоръчва 

да се използват други методи за по-нататъшно изследване 

навреме и диагнозата на лекаря да има превес. 

Индекс на представяне 

Физически характеристики 

1.1 Външен вид: Тестът трябва да бъде чист и пълен. без 

закъсване. без повреди и незамърсяване. Корпусът на 

тестовата касета трябва да е плосък, горният и долният 

капак трябва да бъдат затворени в случай, че не трябва да 

има очевидна пролука. Вътрешната тест лента трябва да 

бъде здраво закрепена без размахване. Екстракционният 

реагент трябва да е бистър и без чужди тела 

1.2 Размер: размерът на вътрешната лента не трябва да 

бъде по -малък от 2,5 мм. 

1.3 Скоростта на миграция на течност не трябва да бъде по -

малка от 10 mm/min. 

2. Минимална граница на откриване: Минималната граница 

на изпитване референтните продукти, S1  трябва да бъдат 

отрицателнa, S2 и S3 трябва да бъдат положителни. 

ЗАБЕЛЕЖКА: S1 :Реагент за екстракция за антиген: S2:0,1 ng 

/ml рекомбинантен антиген S3: lng/ml рекомбинантен антиген  

3. Отрицателна степен на съответствие: 5 броя отрицателни 

референтни продукти на  

изпитвателно дружество е всичко отрицателно с отрицателна 

степен на съответствие 100%.  

4.Положително съответствие, скорост: 5 броя положителни 

референтни продукти. всеки референтен тест по един път и е 

всичко положително, с положителна степен на съответствие 

100% 

5. Повторяемост: Тестване на 1 положителна проба. Тества 

се 10 пъти, цветът трябва да бъде постоянен и всеки път 

положителен 

Граница на откриване (ГО) 

Използвайки концентрацията на 320 TCIDio50/mL, ГО беше 

допълнително рафиниран с помощта на 2- гънка серия за 

разреждане (общо четири разреждания) на гама- облъчения 

SARSCoV-2 вирус, направен в сборна отрицателна човешка 

назална матрица. Тези разреждания са тествани в три 

екземпляра. Най-ниската концентрация, при която всички (3 

от 3 реплики) са били положителни, е третирана като 

ориентировъчна ГО за теста DeepBlue SARS-CoV-2 Ag. Този 

TCIDio50/mL е бил все още 320. 

SARS-CoV-2 tested 
(TClD50mL) 

Резултат от теста 

320 3/3 положителни 

160 0/3 положителни 

80 1/3 положителни 

40 0/3 положителни 

 

Кръстосана реактивност (Аналитична специфика)  

Кръстосаната реактивност на теста DeepBlue SARS-CoV-2 Ag 

се оценява чрез тестване на група свързани патогени високо- 

разпространение болестни патогени и нормална или 

патогенна флора Резултатите доказват, че продуктът няма 

кръстосана- реактивност. 

Микроорганизъм Концентрация Кръстосана 
реактивност 
(ДА/НЕ) 

Adenovirus 3 1 x 10
5
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Parainfluenza virus Type 
2 

1 x 10
5
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Human coronavirus NL63 9.87 x 10
3
 

PFU/mL 
НЕ (3/3 
негативен) 

MERS 
Coronavirus 
(Pseudovirus, part of 
ORFlab+ N gene) 

7930 PFU/mL НЕ (2/2 
негативен) 
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Human coronavirus 229E 1 x 10

5
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Human coronavirus 
OC43 

1 x 10
5
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Human coronavirus 
HKU1 

1 x 10
5
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

SARS-COV-
2Pseudovirus 
(N full-lengthgene) 

1 x 10
5
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Enterovirus 1 x 10
5
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Respiratory syncytial 
virus (A) 

1 x 10
5
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Parainfluenza virus Type 
3 

1 x 10
5
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Parainfluenza virus Type 
4a 

1 x 10
5
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Influenza A H3N2 
(Wisconsin/67/05) 

8,82x 10
4
 

PFU/mL 
НЕ (3/3 
негативен) 

Influenza A H1N1 1 x 10
5
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Influenza B 
(VICTORIA) 

2.92 x 10
4
 

PFU/mL 
НЕ (3/3 
негативен) 

Rhinovirus (HRVA30) 4.17 x 10
5
 

PFU/mL 
НЕ (3/3 
негативен) 

Haemophilus influenzae 1 x 10
6
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Streptococcus 
pneumoniae 

1 x 10
6
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Streptococcuspyogenes 1 x 10
6
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Candidaalbicans 1 x 10
6
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Bordetella pertussis 1 x 10
6
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Mycoplasma pneumoniae 1 x 10
6
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Chlamydia pneumoniae 1 x 10
6
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Legionellapneumophila 1 x 10
6
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Mycobacterium 
tuberculosis 

1 x 10
6
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Neumocystis jirovecii 1 x 10
6
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Pseudomonas 
Aeruginosa 

1 x 10
6
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Human Metapneumovirus 
(hMPV) 

1 x 10
5
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Parainfluenza virus Type 
1 

1 x 10
5
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Staphylococcus 
Epidermidis 

1 x 10
6
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

Streptococcues 
Salivarius 

1 x 10
6
 PFU/mL НЕ (3/3 

негативен) 

 

За да се оцени вероятността от кръстосано- реактивност с 

SARS-CoV-2 на организми, които не са били налични за 

мокър тест, при анализ на Силико с помощта на Основния 

инструмент за търсене на локална подравняване (BLAST), 

управляван от Националния център за биотехнологична 

информация (NCBI), е използван за оценка на степента на 

хомологията на протеиновите последователности. За 

Човешка корона, вирус H KUI. хомологията съществува 

между SARS- CoV-2 нуклеокапсид протеин и човешки 

коронавирус HKUI. Резултатите от BLAST показаха 30 

последователност идентификатори. всички нуклеокапсид 

протеин, показващи хомология. Последователност ID 

AGW27S40.l имаше най-висок резултат за привеждане в 

съответствие и е установено, че е 39.1% хомолог през 76% 

от последователностите, това е сравнително ниска, но 

кръстосана реактивност не може да бъде напълно 

изключена. За ТОРС-Коронавирус. съществува висока 

хомология между SARS-CoV-2 нуклеокапсид протеин и 

SARS-Коронавирус. Резултатите от BLAST показват 68 

последователност идентификатори. предимно нуклеокапсид 

протеин, показващ хомология. ИД на последователност 

AAR875l8.I. има най-висок резултат на подравняване 

изолиран от човешки пациент и е установено, че той 90.76% 

хомологно през 100% от последователността. Тя е висока и 

кръстосаната реактивност е вероятна. За MERS-Коронавирус 

съществува висока хомология между ТОРС· CoV-2 

нуклеокапсид протеин и MERS-Коронавирус. Резултатите от 

BLAST показват най-малко 114 последователност 

идентификатори. предимно нуклеокапсид протеин. 

показващи хомология. Последователност ИД AHY6l344.l и 

AWH6S950.l. са с най-високи резултати за подравняване, 

изолирани от човешки пациент и са открити 10 на 49. 4% и 

50,3% хомологно през 88% от последователността. Докато 

това потенциално представлява умерена кръстосана 

реактивност, тестването на вируса MERS при 7930 PFU/mL 

не показва реактивност (виж таблицата по-горе). 

Проучвания за микробна интерференция 

Микробните смущения в теста DeepBlue SARS-CoV-2 Ag бяха 

оценени чрез тестване на панел от свързани патогени, 

високо разпространени разсейващи агенти и ненална или 

патогенна флора, за да се докаже, че фалшиви негативи не 

се появяват, когато SARS-CoV-2 присъства в образец с други 

микроорганизми 

Микроорганизъм Концентрация Интерференция 
(Да/Не) 

Parainfluenza virus 
Type 1 

1 x 10
5
 PFU/mL Не (3/3 позитивен) 

Parainfluenza virus 
Type 2 

1 x 10
5
 PFU/mL Не (3/3 позитивен) 

Parainfluenza virus 
Type 3 

1 x 10
5
 PFU/mL Не (3/3 позитивен) 

Parainfluenza virus 
Type 4a 

1 x 10
5
 PFU/mL Не (3/3 позитивен) 

Adenovirus (e.g. C1 
Ad. 71) 

1 x 10
5
 PFU/mL Не (3/3 позитивен) 

Human 
Metapneumovirus 
(hMPV) 

1 x 10
5
 PFU/mL Не (3/3 позитивен) 

Influenza A 
2(Wisconsin/67/05) 

18.82x 10
4
 

PFU/mL 
 

Influenza A H1N1 1 x 10
5
 PFU/mL  

Haemophilus 
influenzae 

1 x 10
6
 PFU/mL  

Streptococcus 
pneumoniae 

1 x 10
6
 PFU/mL  

Streptococcus 
pyogenes 

1 x 10
6
 PFU/mL  

Influenza B 
(Malaysia/2506/04) 

2.92 x 10
4
 

PFU/mL 
 

Enterovirus 1 x 10
5
 PFU/mL  

Respiratory syncytial 
virus 

1 x 10
5
 PFU/mL  

Rhinovirus 4.17 x 10
5
 

PFU/mL 
 

Chlamydia 
pneumoniae 

1 x 10
6
 PFU/mL  

Legionell 
pneumophila 

1 x 10
6
 PFU/mL  

Mycobacteruim 
tuberculosis 

1 x 10
6
 PFU/mL  

Pneumocystis 
jirovecii 

1 x 10
6
 PFU/mL  

Pseudomonas 
Aeruginosa 

1 x 10
6
 PFU/mL  

Candida albicans 1 x 10
6
 PFU/mL  

Pooled human nasal 
wash 

14% v/v  

Bordetella pertussis 1 x 10
6
 PFU/mL  

Mycoplasma 
pneumoniae 

1 x 10
6
 PFU/mL  

Staphylococcus 
Epidermidis 

1 x 10
6
 PFU/mL  

Streptococcus 1 x 10
6
 PFU/mL  



Инструкция за употреба/ DEEPBLUE SARS-CoV – 2 антигенен тест за проба взета от слюнка. 
Salivarius 

Human coronavirus 
229E 

1 x 10
5
 PFU/mL  

Human coronavirus 
OC43 

1 x 10
5
 PFU/mL  

Human coronavirus 
NL63 

9.87 x 10
3
 

PFU/mL 
 

MERS coronavirus 7930 PFU/mL  

 

Изследвания на ендогенна интерференция 

Проучнване беше проведено, за да се докаже, че 

потенциално интересни вещества, които могат да бъдат 

открити в горните дихателни пътища при симптоматични 

пациенти (включително лекарства без рецепта), не реагират 

кръстосано или пречат на откриването на SARS-CoV-2 в 

DeepBlue SARS- CoV-2 Ag тест. 

 

Смущаващо 
вещество 

Концетрация Интерференция 
(Да/Не) 

Zicam Cold Remedy 5% v/v Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

Homeopathic 
(Alkalol) 

10% v/v Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

Sore Throat Phenol 
Spray 

15% v/v Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

Blood (human) 5% Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

Mucin 5 mg/mL Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

Naso GEG (Neilmed) 5% v/v Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

CVS Nasal Drops 
(phenylephrine) 

15% v/v Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

Afrin (Oxymetazoline) 15% v/v Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

CVS Nasal Spray 
(Cromolyn) 

15% v/v Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

Tamiflu (Oseltamivir 
phosphate) 

500 mg/dL Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

Budenoside 0.000063 
mg/dL 

Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

Biotin 0.35 mg/dL Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

Tobramycin 3.3 mg/dL Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

Mupirocin 0.15 mg/dL Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

Fluticasone 0.000126 Не (5/5 Негативен, 

mg/dL 4/4 Позитивен) 

Dextromethorphan 0.00156 mg/dL Не (19/20 
Негативен, 3/3 
Позитивен) 

Devamethasone 1.2 mg/dL Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

Mucinex 5% Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

Methanol 150 mg/dL Не (19/20 
Негативен, 3/3 
Позитивен) 

Acetylsalicylic Acid 3 mg/dL Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

Diphenhydramine 0.0774 mg/dL Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

Benzocaine 150 mg/dL Не (3/3 Негативен, 
3/3 Позитивен) 

Ефект на кука с висока доза 

ерийно повишените концентрации на SAR-CoV-2 бяха 

тествани с тестовия комплект за антиген на COVID-19 (Sars-

CoV-2) (колоидно злато), произведен от DeepBlue. Не се 

наблюдава влияние върху ефективността на теста или ефект 

на кука при високи концентрации до 1,4 x 10
5
 TCID50/mL от 

SARS-CoV-2 с DeepBlue SARS-CoV-2 Ag тест 

Тест с разреждане Концетрация 
(TCID50/mL) 

Средна (ADC 
единици) 

1 0 495 

2 62.5 26100.6 

3 250 63013.8 

4 1000 83451.87 

5 1.4 х 10
5
 86220 

 

Клинично изследване 

Цялостното проучване е 520 случая, 110 положителни проби 

и 410 отрицателни проби. 

Статистика на резултатите от тестовете на проби от слюнка: 

референтен RT-PCR анализ   95 % Wilson 
Score CI 

   LCI UCI 

DEE
P 
BLU
E 
SAR
S- 

 ПО
З 

НЕ
Г 

ОБЩ
О 

PP
A 

96,4
% 

90,8
% 

98,2
% 

ПОЗ 10
6 

1 107 NP
A 

99,8
% 

94.4
% 

99,9
% 

НЕГ 4 40
9 

413 PP
V 

99,1
% 

93,7
% 

99,8
% 

CoV-
2 Ag 
Test 

ОБЩ
О 

11
0 

41
0 

520 NP
V 

99,0
% 

93,5
% 

99,7
% 

 

PPA - Споразумение за положителен процент 

(Чувствителност) 

NPA - Споразумение за негативен процент (Специфичност) 

PPV - Положителна прогнозна стойност 

NPV - Отрицателна прогнозна стойност 

CI – Конфиденциален интервал 

LCI – Долен конфиденциален интервал 

UCI – Горен конфиденциален интервал 

Производител: Anhui Deepblue Medical Technology Co. 

4
th
 Floor, D-1# Zone, Pearl Industrial Park, 106 Innovation Ave, 

High-Tech Development Zone, 230088 Hefei, Anhui, China 

Европейски представител: Luxus Lebenswelt GmbH, Kochsrt. 1 

, 47877, Willich, Germany 

Вносител: Евгени Стефанов ЕС ЕООД, гр. София. Бул. 

Скобелев 10 Ап.1, тел + 359 2 953 0330 


