
 SARS-CoV-2 може да има и междинен приемник като 

панголис или прасета орчиветс. Световната здравна 

организация обяви COVID-19 за пандемия на 11 март 2020 г. 

и инфекцията между хората се разпространи глобално, със 

стотици хиляди потвърдени инфектирани и  починали. 

Медианата на инкубационния период е приблизително 5.1 

дни, като симптомите се очаква да се появяват до 12 дни от 

инфектирането. Симптомите на COVID-19 са подобни на 

другите респираторни заболявания включващи треска, 

кашляне и затруднено дишане. 

Принцип на теста 

Genedia W Covid-19 Ag е имунохроматографски кит за бързо 

и количествено определяне на SARS-CoV-2 инфекция в 

насофарингеална проба. Тест комплекта се състои от 

мембранна лента, на която неподвижно е поставена anti-

Sars-CoV-2 моноклонални антитела на тест линия (Т) и кози-

анти мишка IgG на контролната лента (С) съответно. След 

това мембраната е сглобена в тест касета. Когато пробата и 

течността за извличане са поставени в едно кладенче, 

пробата се придвижва към златната конюгирана подложка 

и реагира с anti-SARS-CoV-2 моноклонал антибоди-

звързания златен конюголат последвано от реакция с anti-

SARS-CoV-2 монодонална антибоди имобилизирана на 

тестовата линия. Когато пробата съдържа SARS-CoV-2 

антиген, видима линия се появява в тестовия регион на 

мембраната. Разтвора продължава да мигрира към 

контролния реагент, които съдържа контролен конюгат, 

създавай друга лента в контролния регион.  Genedia W 

Covid-19 Ag е много полезен за директна детекция на SARS-

CoV-2  антигени за насофарингеална проба и храчка.  

Материали в комплекта 

Genedia W Covid 19 Ag се предлага в следната опаковка 
Тестова касета     20 бр 
Течност за извличане    20 бр 
Контейнер за проба    20 бр 
Стерилен тампон за взимане на проба 20 бр 
Инструкция за експлоатация   1 бр 

 

 

 

 

 

 

Предупреждения 
1/ Този тест е за ин-витро диагностика и само за 
професионална употреба. 
2/ Не използвайте два пъти един тест 
3/Прочетете изцяло инструкцията преди да използвате 
продукта. Следвайте инструкциите внимателно. Не 
следването на инструкциите може да доведе до грешен 
резултат. 
4/ Не използвайте кита след изтичане на срока на 
годност и не го замразявайте 
Предпазни мерки 
1. Защитни мерки 

a. Обработвайте пробите и материалите 

съдържащи спесимени с внимание, защото е 

възможно да пренесете инфектирани агенти 

b. Не яжте, пийте или пушете в помещенията къде 

спесимените за съхраняват или тестуват. 

i. Не яжте изсушителя които се намира в 

пакетчето. 

ii. Не пийте течността за извличане 

2. Носете еднократни ръкавици докато взимате 

спесимена и тестуването му. Сменете ръкавиците и 

си измивайте ръцете след всеки тест. Изхвърляйте 

ръкавиците в контейнер за опасни отпадъци. 

3. Изхвърлете всички материали от теста и спесимена 

в контейнер за опасни отпадъци. Препоръчително е 

изхвърлянето на биологичен отпадък да се 

автоклавира за минимул 1 час при 121°С. Отпадъка 

може да се инсинерира.  Течния отпадък може да 

бъде смесен с подходящ химичен дизинфектант. 

Прясно приготвен разтвор от 10% белина (1% 

разтвор от натриев хипохлорид) е препоръчително. 

Оставете да кисне 1 час за ефективна 

деконтаминация. 

a. Не автоклавирайте разтвори които съдържат 

белина. 

4. Изчистете всяко разливане изцяло с разтвор от 10% 

белина или друг подходящ дезинфектант. Всеки ден 

правете нов разтвор от белина. 

5. Когато разтвор е в контакт с кожата или влезе в 

очите, незабавно измийте обилно  очите и кожата с 

течаща вода. Ако има някакво зачервяване по 

кожата или в окото, веднага се консултирайте с 

лекар. 



6. Избягвайте да разплисквате или вдишвате разтвора. 

Предупреждения при работа 

1. Теста трябва да бъде извършван от обучен лаборант. 

Всеки които прави този тест , трябва да е обучен как да го 

извършва и да има опит в лабораторните процедури. 

2. Използвайте компонентите на теста само веднъж и след 

това ги изхвърлете  подобаващо (Виж  Предпазни мерки) 

3. Влажността може да намали времето за стабилност на 

теста. Затова, направете теста веднага след като 

извадите тестовата касета от алуминиевото фолио. 

4. Не използвайте теста, ако фолиото на касетата е скъсано 

или предпазната лента е скъсана. 

5. Не смесвайте тест касети  и извличащи течности от 

китове с различни лот номера. 

6. Не смесвайте или сменяйте различни спесимени 

7. Предпазвайте комплекта от микробно замърсяване и 

внимавайте когато боравите с кита. 

8. Използването на микробно замърсена проба може да 

доведе до неверен резултат. 

9. Течността за извличане съдържа патентован анти-

микробен агент които не е опасен за  оператора, ако са 

спазват нормалните лабораторни правила за 

безопасност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съхранение и стабилност 
 

1. Genedia W Covid-19 Ag кита и неговите компоненти 

трябва да се съхраняват при температура от 2°-30°С 

до срока на годност. 

2. Тест кита е стабилен за 12 месеца (докато е в 

оригиналната си алуминиева опаковка.) от датата на 

производство, когато се съхранява при температура 

от 2°-30°С 

3. Оставете кита да се темперира до стайна 

температура (15°-30°С) преди използване. 

4. Не отваряйте алуминиевото фолио, докато не се 

готови да извършите теста. След като фолиото е 

отворено, теста трябва да се направи веднага. 

Ограничения 

1. Този тест е бърз и лесен начин да се получи 

резултат, но не изключва възможността от фалшив 

отрицателен или положителен резултат причинен от 

различни фактори. Разглеждайте резултата от този 

тест, като за финално решение взимате клиничната 

картина, другите тестове и мнението на доктора 

заедно. 

2. Позитивен тест, не отхвърля възможността от ко-

инфекция с други патогени. 

3. Негативен резултат може да се дължи на 

количеството антиген в пробата по-ниско от 

границата за отчитане или защото пробата не е била 

взета или пренесена правилно. 

4. Количеството антиген в пробата може да намалява, 

ако продължителността на заболяването се 

увеличава. Спеисмени взети след 5 дни от 

забояването е по-вероятно да са негативни 

сравнение с PCR тест. 

 

 

 

 

 

 



Взимане на проба и обработка 
 
Поради факта, че пробата може да е източник на инфекция, 

взимането на проба трябва да се извършва от обучен и 

професионален персонал. 

1. Взимане на проба. 

a. Насофарингеална проба 

i. Внимателно поставете тампона в ноздрата,  която 

визуално има по-голяма секреция. 

ii. Дръжте тампона близо до пода на септума , докато 

нежно натискате тампона в постерио или 

насофаринса.  

iii. Завъртете тампона няколко пъти преди да го 

извадите от насофарингса 

b. Извличане 

i. Поставете тампона във флакона с течността за 

извличане и завъртете тампона 6 пъти вътре във 

флакона за да смесите добре и извлечете. 

ii. След извличане , извадете тампона от флакона като го 

държите допрян до стената му. Изхвърлете тампона 

внимателно, като опасен отпадък. 

iii. Тествайте веднага след взимане на спесимен 

c. Съхранение и стабилност 

i. Всички спесимени трябва да се тества незабавно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура на теста 

5. Подготовка преди използване 

a. Ако тестовата касета е била в хладилник (2-8°С), 

оставете я в стайна температура (15-30°С) за 15-30 

минути реди използване. Ако тест е съхраняван в 

стайна температура , тогава може да се използва 

веднага. 

6. Тестова процедура 

a. Отворете флакона с течността за извличане и 

поставете тампона с взетата от пациента проба. След 

това завъртете 6 пъти, като натискате главата на 

тампона към дъното и страната на флакона 

b. Завъртайте и натиснете  главата на тампона към 

страната на контейнера, докато го изваждате. 

Изхвърлете тампона в съответствие с вашия 

протокол за изхвърляне на опасен биологичен 

отпадък. 

c. Поставете капачката на флакона 

d. Извадете тест касетата от алуминиевото фолио и я 

поставете на сухо и равно място. 

e. Поставете 3 капки от приготвения разтвор за 

извличане в кладенчето. Неправилно поставяне на 

капките на разтвора за извличане може да доведе 

до обратна миграция и/или общ леко червеникав 

фон. 

f. Прочетете резултата след 10 минути. Някой 

положителни резултати може да се появят по-бързо 

до 5 минути. След 15 минути не четете резултата. 

g. Обърнете се към секция тестови резултати и 

интерпретация на тестовите резултати в тази 

инструкция. Интерпретирайте резултатите след като 

се появи ясно контролна линия. 

 

 

 

 

 



4. Интерпретация на резултата от теста 

Genedia W Covid-19-Ag кит качествено интерпретира 

позитивен и негативен , като проверява за липсата или 

наличието на цветна черта в тестовата зона (Т) и 

контролната зона (С) . Контролната линия (С) винаги трябва 

да се появи, независимо дали има наличие или не на COVID-

19 специфичен антиген в пробата. Тя показва 

съществуването или не на аномалия в реакцията. Ако 

контролната линия не се появи, поради грешка в 

експерименталния метод или проблем с реагента, теста 

трябва да се повтори. В тестовата зона, линия се появява 

или не в зависимост от наличието или липсата на COVID-19 

специфичен антиген в пробата. Позитивен или негативен се 

определя в зависимост от наличието или липсата на линия. 

1. Негативен резултат: Само една линия в контролната 

зона 

2. Позитивен резултат: 

a. Две линии са се появили. Една в тест зоната и 

една в контролната зона 

3. Невалиден резултат 

Ако червената линия не се появи в контролната 

зона(С)до 10 минути, резултата се смята за 

невалиден , независимо от това дали има някаква 

линия в тестовата зона (Т).  Ако теста е невалиден , 

нов тест трябва да бъде направен с нов спесимен и 

нова тестова касета. 

 

Вътрешен качествен контрол 

1. Контролната линия трябва да се появи на всеки 

валиден тест, независимо дали е положителен или 

негативен. Контролната линия показва, че спесимен e 

добавен и течността е мигрирала коректно през 

касетата. 

2. Ако тест не отговаря на горното, трябва да се 

направи повторен тест. 

3. Контролни материали не се предлагат в 

опаковката на GENEDIA W COVID-19 Ag 
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