
 

  
 
 

Тест на антитіла до вірусу SARS-CoV-2 
(імунохроматографічний тест з 

використанням колоїдного золота) 

 
【Назва продукту】 

Тест на антитіла до вірусу SARS-CoV-2 (імунохроматографічний 

тест з використанням колоїдного золота). 

【Модель】 

Один тест у пакеті для однієї людини, 20 тестів/набір 
【Передбачуване використання】 

Виріб призначений для якісного виявлення антитіл до вірусу 

SARS-CoV-2 у клінічних зразках (сироватка / плазма / цільна 

кров). 

【Опис】 

Коронавіруси, велике сімейство вірусів, є одно-ланцюговими 

РНК-вірусами з оболонкою. Вірус, як відомо, викликає основні 

симптоми, такі як застуда, Близькосхідний коронавірусний 

респіраторний синдром (БКРС) (англ. Middle East respiratory 

syndrome coronavirus, MERS-CoV) та Тяжкий гострий 

респіраторний синдром (ТГРС) (англ. Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS)). Новий вірус, відомий як SARS-CoV-2, був 

виявлений у випадках захворювання вірусом пневмонії в м. 

Ухань у 2019 році та був офіційно названий ВООЗ 12 січня 

2020 року. Основним білком SARS-CoV-2 є N білок 

(нуклеокапсид), який є білковим компонентом, що знаходиться 

всередині вірусу. Він відносно поширений серед β-

коронавірусів і часто використовується як інструмент для 

діагностики коронавірусів. АСЕ2, як ключовий рецептор для 

надходження SARS-CoV-2 до клітин, має велике значення для 

дослідження механізму вірусної інфекції. 

【Принцип визначення】 

Продукт заснований на принципі реакції антиген-антитіло та 

методі імунодослідження. Тест-касета містить колоїдне золото 

з міткою рекомбінантного білка SARS-CoV-2, мишаче анти-

людське IgG антитіло, іммобілізоване в тестовій зоні Т2, 

мишаче анти-людське IgM, іммобілізоване в тестовій зоні Т1, і 

відповідне антитіло в зоні контролю якості (С).  

Під час тесту, коли рівень антитіл SARS-CoV-2 IgM у зразку 

знаходиться на рівні або перевищує межу виявлення тесту, 

антитіло SARS-CoV-2 до IgM у зразку зв'язується з колоїдним 

золотом із міткою рекомбінантного білка SARS-CoV-2, який 

попередньо нанесений на підкладку із золотом. Кон'югати 

мігрують вгору завдяки капілярним силам і захоплюються 

мишачим анти-людським антитілом IgM, іммобілізованим у 

тестовій зоні Т1, і це утворює фіолетово-червону смугу, що 

з’являється у тестовій зоні Т1. Коли рівень антитіл SARS-

CoV-2 до IgG в зразку знаходиться на рівні або перевищує 

межу виявлення тесту, антитіло SARS-CoV-2 IgG у зразку 

зв'язується з колоїдним золотом з міткою рекомбінантного білка 

SARS-CoV-2, яке попередньо нанесена на підкладку із золотом. 

Кон'югати мігрують вгору завдяки капілярним силам і 

захоплюються мишачим антитілом анти-людським IgG, 

іммобілізованим у тестовій зоні Т2, і це утворює фіолетово-

червону смугу, що з’являється у тестовій зоні Т2. Якщо 

результат негативний, у тестовій зоні Т1 та Т2 не з’являється 

фіолетово-червона смуга. Незалежно від наявності або 

відсутності антитіл SARS-CoV-2 у зразку фіолетово-червона 

смуга з’явиться у зоні контролю якості (С). Фіолетово-червона 

смуга в зоні контролю якості (С) є критерієм для оцінки того, чи 

достатньо додано зразку та коректного проведення тесту. Він 

також служить внутрішнім контролем реагентів. 

【Склад набору】 
Набір містить 20 тестів, 1 інструкцію застосування та 

сертифікату з номером партії. 

Для кожного тесту він містить одну тест-касету, одну піпетку 

та 1 пакетик осушувача. 

Тест-касета складається з одної підстилки (колоїдне золото з 

міткою рекомбінантного білка SARS-CoV-2), для внесення 

зразків, нітроцелюлозної мембрани (мишачі анти-людське IgM, 

іммобілізованого в зоні Т1, мишачі анти-людське IgG, 

іммобілізованого в зоні T2; козячі анти-мишаче антитіло, 

іммобілізоване в зоні С), поглинаючого паперу, пластикової 

касети. 

【Зберігання та стабільність】 

Набір слід зберігати при температурі 4-30 ℃, сухим та подалі 

від сонячних променів. Термін зберігання - 12 місяців. Для 

тестування касету слід використовувати протягом 1 години 

після розпакування. Дата виготовлення та термін придатності 

вказані на етикетці упаковки. 

【Вимоги до зразків】 
Тестування можна проводити з сироваткою/плазмою/цільною 

кров’ю. Кров повинна бути зібрана професійним медичним 

персоналом, і рекомендовано тестувати сироватку/плазму, а в 

екстрених або спеціальних умовах цільну кров пацієнтів можна 

використовувати для швидкого тестування. 

Після забору зразків їх слід негайно перевірити. Забороняється 

тривале зберігання зразка при кімнатній температурі. Якщо 

зразки цільної крові, не вдається перевірити відразу, їх може 

зберігати протягом 24 годин при 2-8 ℃. Зразки сироватки/ 

плазми можуть зберігатися протягом 3 діб при температурі 2-8 

℃, а для тривалого зберігання їх слід зберігати при температурі 

нижче -20 ℃, і слід уникати повторних циклів заморожування- 

розморожування. 

Перед тестуванням зразок повинен бути доведений до кімнатної 

температури, готовий до використання тільки після досягання 

однорідності. 

Зразок перед тестуванням необхідно довести до кімнатної 

температури та використовувати після перемішування. 

Не використовуйте сильно гемолізовані, ліпідні та жовтяничні 

зразки.



【Метод тестування】 

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію використання перед 

проведенням тесту. Перед тестуванням доведіть реагенти та 

зразки крові до кімнатної температури. 

1. Вийміть тест-смужку з пакування та використайте її 

протягом 1 години, особливо в умовах з кімнатною 

температурою вище 30 °C або при підвищеній вологості. 

2. Поставте касету на чисту поверхню. 

 Зразок сироватки або плазми: Додайте 10 мкл зразка 

сироватки або плазми в лунку А, а потім додайте 2 

краплі (приблизно 80 мкл) буферу в лунку В і 

починайте відлік часу. 

 Зразок цільної крові: Додайте 20 мкл зразка цільної 

крові до лунки А, а потім додайте 2 краплі 

(приблизно 80 мкл) буферу в лунку В і починайте 

відлік часу. 

3. Зачекайте, поки з’явиться смужка. Результати тестування 

слід відчитати протягом 10-20 хвилин. Не зчитувати 

результати після 20 хвилини. 

【Пояснення результатів тестування】 

 Позитивний (+): у зоні контролю якості (С) з’являються 

фіолетові смуги, а також в T1, або T2. 

 Негативний (-): У зоні контролю якості (С) є лише 1 

фіолетова смуга, а такі смуги відсутні в тестовій зоні Т1 і 

Т2. 

 Недійсний: у зоні контролю якості (С) немає фіолетової 

смуги, що свідчить про неправильну процедуру тестування 

або погіршення якості тест-смужки. За таких умов треба 

ретельно прочитати інструкцію використання, а потім 

використати нові тест-смужки для повторного тестування. 

Якщо проблема все ще існує, негайно припиніть 

використовувати цю партію та зв’яжіться з місцевими 

постачальниками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【Обмеження процедури】 
1. Результати тестування повинен бути всебічно оцінені 

лікарем у поєднанні з іншою клінічною інформацією і не 

повинен використовуватися як єдиний критерій; 

2. Продукт використовується для тестування антитіл до 

SARS-CoV-2 у досліджуваному зразку. 

【Характеристики тесту】 

1 Фізичні властивості 

1.1 Зовнішній вигляд 

Тест-касета повинна бути чистою і цілісною, без задирок, без 

пошкоджень, без забруднення; матеріал повинен бути міцно 

прикріплений; підкладка повинна бути чистою та не 

пошкодженою. Буфер для зразків повинен бути чистим, без 

домішок і осадів. 

1.2 Швидкість міграції рідини 

Швидкість міграції рідини повинна бути не менше 10 мм / хв. 

1.3 Ширина смуги на мембрані 

Ширина досліджуваної смуги на мембрані повинна бути >2,5мм. 

1.4 Об'єм буфера для зразків 

Об'єм буфера зразка повинен бути не менше зазначеного 

значення. 

2 Обмеження виявлення 

Для виявлення чутливості контрольного матеріалу позитивний 

показник виявлення повинен бути не менше 90%. 

3 Коефіцієнт відповідності негативним контролям 

Для дослідження негативного контролю коефіцієнт негативного 

виявлення повинен становити 100%. 

4 Коефіцієнт відповідності позитивним контролям 

Для дослідження негативного контролю коефіцієнт негативного 

виявлення повинен становити 100%. 

5 Точність 

Для дослідження контролів P2 та P4 результати повинні бути 

позитивними, а кольорові смужки мають бути рівномірними. 

6 Специфічність аналізу 

6.1 Перехресна реактивність: Ця тест-система не має 

перехресної реактивності з ендемічними антитілами до 

коронавірусу людини OC43, до вірусу грипу А, до вірусу грипу 

В, до респіраторного синцитіального вірусу, до аденовірусу, до 

вірусу кору, до цитомегаловірусу, до ротавірусу. до норовірусу, 

до вірусу паротиту, до вірусу вітряної віспи та мікоплазми 

пневмонійної. 

6.2 Інтерференційні речовини: 

Результатам тестувань не перешкоджають дії таких речовин в 

наступних концентраціях: білірубін ≤250 мкмоль/л; 

тригліцериди ≤15 ммоль/л; гемоглобін ≤10 г/дл; ревматоїдний 

фактор ≤ 80RОд/мл антимітохондріальні антитіла ≤80 Од/мл; 

антиядерні антитіла ≤ 80 Од/мл; загальний IgG ≤14 г/л. 

На результати випробувань не впливають такі речовини: α-

інтерферон, занамівір, рибавірин, озельтамівір і парамівір, 

лопінавір, ритонавір, абідол, левофлоксацин, азитроміцин, 

цефтриаксон, меропенем, тобраміцин, гістаміну гідрохлорид, 

фенілефрин, оксиметазолин, хлорид натрію (що містить 

консерванти), беклометазон, дексаметазон, триамцинолон, 

флунізолід, будесонід, мометазон і флутиказон. 

 



【Заходи безпеки】 
1. Тест-касету слід використовувати як допоміжний засіб при 

діагностиці ГРВІ-Cov-2. Не використовуйте набір з 

простроченим терміном дії. 

2. Не заморожуйте та не використовуйте після закінчення 

терміну придатності (див. термін придатності на упаковці). 

3. Уникайте впливу надмірної температури та вологості в 

експериментальному середовищі. Температура реакції 

повинна бути 15-30 °C, а вологість повинна бути нижче 

70%. 

4. У пакеті міститься осушувач, і його не слід приймати 

перорально. 

5. Для забору зразка рекомендується використовувати свіжу 

кров. Не рекомендується використовувати зразки ліпемічні, 

жовтяничні та з високим вмістом ревматоїдного фактора. 

Не використовуйте гемолізовані зразки. 

6. Під час тестування одягайте захисний одяг, рукавички та 

окуляри. 

7. Не використовуйте тест-касету зі зламаною первинною 

упаковкою, незрозумілими позначками та після закінчення 

терміну придатності. 

8. Утилізуйте використані зразки, тестові картки та інші 

відходи відповідно до відповідних місцевих законів та 

правил. 

【Пояснення символів】 
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