
 

 

MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo Home 

Prieš atlikdami testą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir ja vadovaukitės. 

Naudojimo paskirtis 

MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo Home yra greitasis testas kokybiniam nukleokapsidės antigeno aptikimui iš 
SARS-CoV-2 (koronavirusas) žmogaus nosies ar burnos ertmės mėginio. Testas skirtas vyresniems nei 18 metų 
asmenims pasitikrinti. Testai jaunesniems nei 18 metų asmenims turėtų būti jaunesni atliekami prižiūrint 
suaugusiems. Asmenims vyresniems nei 68 metai ir tiems, kurie negali savo jėgomis atlikti testo savarankiškai 
turėtų būti padedama teisingai jį atlikti. 

Bendra informacija 

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) yra infekcinė liga, kurią sukelia SARS-CoV-2. Labiausiai paplitę 
simptomai yra: karščiavimas, kosulys, nuovargis, dusulys ir kvapo bei skonio praradimas. Retesni simptomai: 
nosies užgulimas, sloga, gerklės skausmas, mialgija ir viduriavimas. Taip pat yra paplitusi ir besimptomė ligos 
eiga, kai galima užkrėsti kitus asmenis ir toliau platinamas virusas. Naujausią galimų simptomų sąrašą galite 
peržiūrėti Roberto Kocho instituto svetainėje. (www.rki.de) 

Pakuotėje esančios medžiagos 

• Sandarus folijos maišelis su bandymo kasete ir sausikliu 

http://www.rki.de/


• CE 0197 sterilių mėginių paėmimo tamponas 

• Ištraukimo vamzdelis su buferiniu tirpalu 

• Išmetimo maišelis 

• Greitas pradmenų gidas 

• Naudojimo instrukcija 

Nepridedamos, bet rekomenduojamos medžiagos 

Chronometras, jei norite teisingai nustatyti testo laukimo laiką. 

Laikymo sąlygos 

Produktas turi būti laikomas sausai ir apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių Laikyti 2–30 °C temperatūroje. 

Atidarius sandarų maišelį testas turi būti atliktas per vieną valandą. Galiojimo laikas yra nurodytas ant kiekvieno 

sandaraus maišelio. Nenaudokite produkto pasibaigus jo galiojimo laikui. 

Įspėjimai ir saugos instrukcijos 

• Tinka naudoti tik pagal nurodytą paskirtį. 

• Bandymas skirtas tik vienkartiniam naudojimui. Draudžiama nenaudoti pakartotinai. 

• Gaminys turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Rinkinyje yra smulkių dalių, kurios gali kelti 
užspringimo pavojų mažiems vaikams. 

• Mėginių paėmimo tamponas turi būti naudojamas pagal paskirtį. Išskyrus mėginio paėmimo tamponą, jokie kiti 

rinkinio testo rinkinio elementai, negali būti naudojami kūno viduje arba ertmėse. 

• Bandymą reikėtų atlikti gerai vėdinamoje patalpoje. 

• Testo kasetės negalima naudoti vėliau nei po 1 valandos po jos pakuotės atidarymo. 

• Nenaudokite bandymo juostelės, jei ji ar jos sandarus maišelis yra pažeistas. 

• Naudokite tik su šiuo gaminiu pateiktas medžiagas. 

• Atlikę testą, visas produkto sudedamąsias dalis meskite į šiam tikslui skirtą atliekų  maišelį, kurį galima mesti į 
buitines atliekas. 

• Testas netinka kitų virusų, patogenų ar medžiagų aptikimui. 

• Nepriimkite medicininių sprendimų nepasikonsultavę su sveikatos priežiūros specialistu ar gydytoju. 

Paruošimas ir mėginių ėmimas 

Prieš atlikdami testą, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir jomis vadovaukitės. 

Testo paruošimas ir struktūra 

1. Atidarykite pakuotę ir sudėkite visas medžiagas ant švaraus, dezinfekuoto paviršiaus. 

2. Patikrinkite visus komponentus, ar nepažeisti ir ar visos pateiktos medžiagos yra sukomplektuotos. Visą 
bandymo rinkinį turi sudaryti šios medžiagos: 

(1) Pakuotė 



(2) Ekstrahavimo vamzdeliai su buferiniu tirpalu 

(3) Sterilus mėginių paėmimo tamponas 

(4) Folijos maišelis (a) su bandymo kasete (b) ir sausiklis (c) 

(5) Naudojimo instrukcijos ir Greitos pradžios vadovas 

(6) šalinimo maišelis 

 

3. Kruopščiai plaukite rankas 30 sekundžių arba jas dezinfekuokite ir nusausinkite. 

 

4. Ištraukimo vamzdelį įkiškite į pažymėtą dėžutės vietą. 

 

5. Nuimkite viršutinį ištraukimo vamzdžio dangtelį ir padėkite dangtelį ant švaraus paviršiaus. 

 

 

 



6. Atidarykite švirkštimo priemonės galo tampono pakuotę ir išimkite tamponą. Būkite atsargūs ir nepalieskite 

tampono galiuko. Tada išimkite tamponą, bet nepalieskite tamponu jokio paviršiaus ir niekur jo nepadėkite. 

 

Mėginių paėmimas tamponu. 

Prieš imdami mėginį paprastu švariu tamponu išvalykite nosies ertmės skysčių perteklių ir gleives. 

 

1. Įkiškite visą sugeriantį tampono galiuką į dešinę šnervę apie 1,5-3 cm gylio. Nekiškite tampono giliau, jei 

pajausite pasipriešinimą. Tamponas turi tvirtai liestis prie šnervės šono (sienelės).  

2. Sukamaisiais judesiais švelniai judinkite tamponą 6 kartus prie nosies sienelės, kad jis sugertų ant sienelių 
esančius skysčius, gleives. Pakartokite procedūrą kairėje šnervėje. 

3. Tampono galiuką įkiškite į ištraukimo vamzdelį su buferiniu tirpalu kol tampono galas palies dugną. 

Patikrinimo procedūra 

Bandymą atlikite kambario temperatūroje (apie 15–30 °C). 

 

1 žingsnis 

Paėmus mėginį jį reikia dėti į ištraukimo vamzdelį su buferiniu tirpalu tol, kol tamponas palies dugną. 

 

2 žingsnis 

Pasukite tamponą buferiniame tirpale 5–8 kartus.  

(Pastaba: gali būti pateikiami klaidingi rezultatai, jeigu mėginys buvo maišomas neteisingai) 



 

3 žingsnis 

Nulaužkite tamponą nurodytoje lūžio vietoje, prispauskite tamponą prie ištraukimo vamzdelio angos. Būkite 
atsargūs, kad neišpiltumėte skysčio. 

 

4 žingsnis 

Uždenkite ištraukimo vamzdelį, atsargiai nuimkite likusį tampono galiuką ir palaukite 1 minutę. (Pastaba: jei 

ištraukimo vamzdelis nėra tinkamai užsandarintas, bandymas negalimas) 

 

5 žingsnis 

Išimkite bandymo juostelę iš sandaraus folijos maišelio ir padėkite bandymo juostelę ant švaraus ir plokščio 

paviršiaus. Įdėkite sausiklį ir folijos maišelį į išmetimo maišelį. Nuimkite apatinį dangtelį iš ekstrahavimo 
mėgintuvėlio ir įlašinkite 2 lašus mėginio tirpalo vertikaliai į bandymo juostelės mėginio duobutę. Nelieskite 

tyrimo juostelės ištraukimo vamzdeliu.  

(Pastaba: rezultatai gali būti klaidingi, jei įlašinama mažiau nei 2 lašai.) 

 



6 žingsnis 

Palaukite 15 minučių ir pamatysite rezultatą. Galite naudoti chronometrą, kad laukimo laikas būtų tikslus. 

 

Testo rezultatų interpretavimas 

Testo rezultatą galite matyti ir dokumentuoti ne anksčiau kaip po 15 minučių. Rezultatas, kuris matomas praėjus 
daugiau nei 20 minučių po testo atlikimo, netinkamas įvertinimui. 

Iš viso galimi trys rezultatai: 

 

Teigiamas testo rezultatas 

Jei yra bandymo linija (T), kad ir 

kokia ji būtų silpnai matoma ar 

ryški, kartu su kontrolinė linija 
(C) reiškia teigiamą testo 

rezultatą. 

Teigiamas rezultatas reiškia, kad 

labai tikėtina, kad esate 

užsikrėtę SARS-CoV-2. 

Nedelsdami susisiekite su savo 

šeimos gydytoju arba 

visuomenės sveikatos centru ir 

saviizoliuokitės. 

Yra labai maža tikimybė, kad šis 
testas parodo klaidingai 

teigiamą rezultatą, todėl 
rezultato patvirtinimui būtina 
atlikti PGR tyrimą. 

 

Neigiamas testo rezultatas 

Jei yra tik valdymo linija C (kad ir 

kokia ji būtų silpna ir nesimato 

bandymo linijos T, tuomet nėra 
aptikta SARSCoV-2 antigenų. 

Testo rezultatas neigiamas.  

Mažai tikėtina, kad sergama 

COVID-19. Tačiau net jei tyrimo 

rezultatas yra neigiamas, 

infekcija vis tiek gali būti. 
Patartina testą pakartoti po 1-2 

dienų. 

Nepaisant neigiamo rezultato, 

vertėtų ir toliau laikytis visų 
taisyklių dėl kontaktavimo su 

kitais asmenimis, ypač jei buvo 
įtariamas užsikrėtimas. 

 

 

Netinkamas testo rezultatas 

Jei valdymo linijos (C) nesimato, 

rezultatas yra laikomas 

negaliojančiu ir netinkamu. Tai 

gali būti netinkamo bandymo 

atlikimo.  Testas turėtų būti 
atliktas dar kartą su nauju 

bandymo rinkiniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šalinimas 

Po testavimo visas medžiagas sudėkite į šalinimo maišelį. Uždarą atliekų maišelį galima išmesti su įprastomis 
buitinėmis atliekomis, laikantis galiojančių vietinių taisyklių. 

 

Apribojimai ir atsargumo priemonės 

1. Šis testas tinka žmogaus nosies ir burnos tepinėlių mėginiams tirti. Šis testas nėra skirtas naudoti su kitais 
kūno skysčiais ir mėginiais ar kita medžiaga. 

2. Neigiamas testo rezultatas rodo, kad nėra aptiktų SARS-CoV-2 antigenų. Tačiau neigiamas tyrimo rezultatas 
neatmeta galimybės užsikrėsti SARS-CoV-2. 

3. Teigiami tyrimo rezultatai neatmeta koinfekcijos su kitais patogenais. 

4. Teigiami testo rezultatai neišskiria SARS-CoV ir SARS-CoV-2. 

5. Neigiami tyrimo rezultatai neparodo kitų (ne SARS) virusinių ar bakterinių infekcijų. 
6. Norint užtikrinti tinkamą bandymo atlikimą, būtina griežtai laikytis šiame vadove aprašytos bandymo 

procedūros. Nukrypimai gali rodyti klaidingus rezultatus. Dėl nepakankamo mėginio tūrio tyrimo rezultatai 
gali būti neteisingi. 

7. Mėginių tirpalai neturėtų būti laikomi ilgiau nei 60 minučių. Tai gali sukelti neteisingus testo rezultatus. 
8. Ekstrahavimo tirpalui patekus ant odos ar į akis, paveiktą vietą nuplauti dideliu kiekiu vandens. Jei dirginimas 

ar diskomfortas išlieka, kreipkitės į gydytoją. 

Veikimo charakteristikos 

Klinikiniai tyrimai 

Antigeno aptikimas mėginiuose iš COVID-19 pacientų rodo aukštą atitikimo nukleino rūgščių aptikimo lygį. Nosies 
tepinėlių mėginių santykinis jautrumas yra 96,7%, santykinis specifiškumas – 100%, tyrimo tikslumas – 99,4%. 

Lyginant MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo Home našumą, jis yra lygus FDA patvirtintam RT PGR tyrimui. 

Nosies tepinėlių mėginiai RT PGR 

Teigiamas Neigiamas Iš viso 
MEDsan® 

SARS-CoV-2 

Ag Duo Home 

 

Teigiamas 116 0 116 

Neigiamas 4 500 504 

Iš viso 120 500 620 

Santykinis jautrumas 96,7% [95% KI: 91,7%, 98,7%] 

Santykinis specifiškumas 100% [95% KI: 99,2%, 100%] 

Tikslumas 99,4% [95% KI: 98,4%, 99,8%] 

 

Aptikimo riba (LoD) 

MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo Home aptikimo riba (LoD) yra 14,4 TCID50/ml. 

Analitinis specifiškumas / kryžminis reaktyvumas / mikrobiniai trukdžiai 

Kryžminio reaktyvumo su šiais patogenais nenustatyta: 



Žmogaus koronavirusas (229E, OC43, NL63, HKU1), MERS-CoV, adenovirusas, žmogaus metapneumovirusas 
(hMPV), paragripo virusas 1-4, gripas A, gripas B, gripas C, enterovirusas, kvėpavimo takų sincitinis virusas, 

rinovirusas, hemofija, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, 

Streptococcus pyogenes, Candida albicans, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 

pneumoniae, Legionella pneumophila ir normali žmogaus kvėpavimo takų mikroflora. 

Trukdžiai 

Buvo įvertintos galimai trukdančios medžiagos ir tyrimai parodė, kad jos neturėjo įtakos klaidingai neigiamiems ar 

klaidingai teigiamiems rezultams: žmogaus kraujas (1 % t/t), gleivių baltymas (1 mg/mL), mentolis (50 mg/mL), 

dikloninas/mentolis (2). mg/mL), fenilefrinas (1 % t/t), oksimetazolinas (1 % t/t), triamcinolonas (50 mg/l), 

ribavirinas (50 mg/l), alkalolis (10 % t/t), benzokainas ir mentolis (50 mg / ml), flutikazono propionatas (5% tūrio), 
tobramicinas (8 μg / ml), mupirocinas (10 mg / ml) ir biotinas (0,15 mg / ml). 

Pagalba 

Jei norite gauti daugiau informacijos ir turite papildomų klausimų apie gaminį ir jo taikymą, mes pasiruošę suteikti 

šią informaciją: 

Ekspertų karštoji linija vartotojų klausimams: 0800 / 38 02 38 38 

El. paštas: info@sanagroup.com 
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Simbolių rodyklė 

In vitro diagnostikos naudojimas  

Temperatūros apribojimas (+2 °C – +30 °C) 

Partijos numeris 

Užsakymo numeris 

Laikyti sausai 

Galima naudoti iki 

Sekti instrukcijas 

Neskirtas pakartotiniam naudojimui 

Gamintojas 

Bandymo juostelių skaičius tyrimo rinkinyje 

Saugoti nuo saulės spindulių 

Sterilizuota spinduliuote 

Nenaudokite, jei pakuotė pažeista 

ES atstovas 

Europos atitiktis 


