
 ЕКСПРЕС-ТЕСТ COVID-19 IgG/IgM EximLab®

Експрес-тест COVID-19 IgG/IgM EximLab® - це твердофазна імунохроматографічна 
проба для швидкого, якісного та диференційованого виявлення антитіл до IgG 
та IgM до новітнього коронавірусу в цільній крові людини, сироватці або плазмі. 

Переваги:
• Дозволяє швидко обстежити і діагностувати вірус;
• Призначений для швидких перевірочних тестів медичними працівниками
     лікарень, медичних установ, аптек, офісів, лабораторій;
• Може виявити вірус у носіїв, які не мають симптомів.

Індивідуальний герметичний пакет з фольги містить:

Трактування результатів тесту:

• тестову касету;
• буфер для виявлення;
• пластикову піпетку;

• ланцет для аналізу цільної крові;
• спиртову салфетку;
• інструкцію по застосуванню.

25 тестів/упаковка
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індивідуальний герметичний
пакет з фольги спиртова салфетка



ПРИЗНАЧЕННЯ
Експрес-тест COVID-19 IgG/IgM - це твердофазна 
імунохроматографічна проба для швидкого, якісного 
та диференційованого виявлення антитіл до IgG та IgM 
до новітнього коронавірусу в цільній крові людини, 
сироватці або плазмі. Цей тест дає лише попередній 
результат тесту. Тому будь-який реактивний 
зразок із цього тесту повинен бути підтверджений 
альтернативними методами та висновками клінічного 
дослідження.

ОПИС
Коронавіруси - це оборонені РНК-віруси, які широко 
розповсюджуються серед людей, інших ссавців, 
птахів і які викликають респіраторні, кишкові, 
печінкові та неврологічні захворювання. Відомо, 
що сім видів коронавірусу викликають у людини 
хворобу. Чотири віруси - 229E, OC43, NL63 та HKU1 
- є розповсюдженими і, як правило, викликають 
симптоми застуди у імунокомпетентних осіб. 
Три інших штами - важкий коронавірус з гострим 
респіраторним синдромом (SARS-CoV), Коронавірус 
Близького Сходу дихальних шляхів (MERS-CoV) та 
коронавірус 2019 року (COVID-19) - зоонотичні в 
походженні та були пов'язані з інколи смертельними 
захворюваннями. Антитіла до IgG та IgM до нового 
коронавірусу 2019 року можуть виявлятися через 2-3 
тижні після впливу. IgG залишається позитивним, але 
рівень антитіл знижується понаднормово.

ПРИНЦИП ТЕСТУ
Комплект для швидкого тестування COVID-19 IgG/IgM 
є імунохроматографічним аналізом бічного потоку. В 
дослідженні використовуються антитіла антилюдського 
IgM (тестова лінія IgM), антилюдського IgG (тестова 
лінія IgG) та козячого антикролячого IgG (контрольна 
лінія С) іммобілізованого на нітроцелюлозній смузі. 
Бордова кон'югатна підкладка містить колоїдне 
золото, спряжена на рекомбінантні антигени COVID-19, 
кон'юговані з колоїдним золотом (кон'югати COVID-19) 
та кон'югатами IgG-золота кролика.
Коли зразок з наступним буфером для аналізу додають 
до лунки для зразка, IgM та/або IgG антитіла, якщо вони 
є, зв'язуються з кон'югатами COVID-19 роблячи антигенні 
антитіла комплексними. Цей комплекс мігрує через 
нітроцелюлозну мембрану шляхом капілярної дії. Коли 
комплекс відповідає лінії відповідного іммобілізованого 
антитіла (антилюдський IgM та/або антилюдський 
IgG) комплекс захоплюється, утворюючи бордову 
смугу, що підтверджує реакційний результат тесту. 
Відсутність кольорової смуги в тестовій області вказує 
на нереактивний результат тесту.
Тест містить внутрішній контроль (діапазон С), який 
повинен демонструвати бордову смугу імунокомплексу 
кози анти-кролячого IgG / кролячого IgG-gold  кон'югату 

незалежно від розвитку кольору в будь-якій із тестових 
смуг. В іншому випадку результат тесту недійсний, і 
зразок необхідно повторно перевірити за допомогою 
іншого пристрою.

МАТЕРІАЛИ ТА РЕАГЕНТИ У СКЛАДІ НАБОРУ
Індивідуальний герметичний пакет з фольги, що 
містить:
• тестову касету
• буфер для виявлення
• пластикову піпетку на 10 мкл
• ланцет для аналізу цільної крові
• спиртову салфетку
• інструкцію по застосуванню

НЕ ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ НАБОРУ, АЛЕ ПОТРІБНИЙ
• годинник або таймер

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Термін придатності: 24 місяці. Набір можна зберігати при 
кімнатній температурі або в холодильнику (2-30°C). Тест 
придатний до терміну, який надруковано на герметичній 
упаковці,  та повинен залишатися в герметичному пакеті 
до використання. НЕ заморожуйте. Не використовуйте 
після закінчення терміну придатності.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
1. Тільки для професійної діагностики In Vitro. Не 
використовуйте після закінчення терміну придатності.
2. Цю інструкцію потрібно прочитати повністю перед 
виконанням тесту. Недотримання інструкції дає неточні 
результати тесту.
3. Не використовуйте його, якщо упаковка пошкоджена.
4. Тест призначений для одноразового використання. 
Не використовуйте повторно за будь-яких обставин.
5. Поводьтеся з усіма зразками так, ніби вони містять 
інфекційні агенти. Дотримуйтесь встановлених 
запобіжних заходів проти мікробіологічної небезпеки 
під час тестування та дотримуйтесь стандартних 
процедур правильної утилізації зразків.
6. Одягайте захисний одяг, такий як лабораторний 
халат, одноразові рукавички та захистні окуляри під час 
аналізу зразків.
7. Вологість і температура можуть негативно впливати 
на результати.
8. Не виконуйте випробування в приміщенні з сильним 
потоком повітря, тобто з електричним вентилятором 
або сильним кондиціонером.

ЗБІР ЗРАЗКІВ
1. Набір для швидкого тестування COVID-19 IgG/IgM 
може бути використаний для виявлення антитіл в 
цільній крові, сироватці або плазмі.

Інструкція по застосуванню



2. Відділіть сироватку або плазму від крові якомога 
швидше, щоб уникнути гемолізу. Використовуйте 
лише прозорі, негемолізовані зразки.
3. Тест слід проводити відразу після забору зразка. 
Не залишайте зразки при кімнатній температурі на 
тривалий термін. Зразки сироватки та плазми можуть 
зберігатися при температурі 2-8°C до 3 днів. Для 
тривалого зберігання, зразки повинні зберігатися  при 
температурі нижче -20°C. Цільну кров, зібрану при 
венепункції, слід зберігати при температурі 2-8°C, якщо 
аналіз повинен бути проведений протягом 2 днів після 
збору. Не заморожуйте зразки цільної крові. Цільна 
кров, зібрана пальчиком, повинна бути перевірена 
негайно.
4. Доведіть зразки до кімнатної температури перед 
випробуванням. Заморожені зразки необхідно повністю 
розморозити і добре перемішати перед тестуванням. 
Зразки не слід заморожувати та розморожувати 
повторно.
5. Якщо зразки повинні бути відвантажені, їх слід 
упакувати відповідно до місцевих норм, що стосуються 
перевезень етіологічних препаратів.

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ
ДЛЯ ЗРАЗКА СИРОВАТКИ АБО ПЛАЗМИ :
Дозвольте набору для тесту, зразку, буферу та/
або елементам контролю врівноважитися до рівня 
кімнатної температури (15-30°C) перед тестуванням.
1. Вийміть тест-смужку/касету з герметичного 
фольгованого пакета та використовуйте його якомога 
швидше. Найкращі результати будуть отримані, якщо 
аналіз проводиться протягом однієї години.
Розмістіть тестовий набір на чистій і рівній поверхні.
Смуга:
Додайте 10 мкл сироватки / плазми до підкладки для 
проби тест-смужки, потім додайте негайно 2 краплі 
(приблизно 60 мкл) буфера проби до зразка підкладки.
Касета:
Додайте 10 мкл сироватки / плазми в лунку для 
зразків (S) тест-касети, потім негайно додайте 2 краплі 
(приблизно 60 мкл) буфера в лунку для зразків (S).
3. Зачекайте появи кольорових ліній. Результат слід 
прочитати через 10 хвилин. Позитивні результати 
можуть бути помітні вже за 2 хвилини. Не інтерпретуйте 
результат через більше 10 хвилин.

ДЛЯ ЗРАЗКА ЦІЛЬНОЇ КРОВІ:
Дозвольте набору для тесту, зразку, буферу та/
або елементам контролю врівноважитися до рівня 
кімнатної температури (15-30 °C) перед тестуванням.
1. Вийміть тест-смужку/касету з герметичного 
фольгованого пакета та використовуйте його якомога 
швидше. Найкращі результати будуть отримані, якщо
аналіз проводиться протягом однієї години.
2. Розмістіть тестовий набір на чистій і рівній поверхні.
Смуга: 
Додайте 10 мкл сироватки/плазми до підкладки для 
проби тест-смужки, потім додайте негайно 1 краплю 
(приблизно 60 мкл) буфера проби до зразка підкладки.
Касета:
Додати 20 мкл  цільної крові в лунку для зразків (S) тест-
касети, потім негайно додайте 1 краплю (приблизно 60 
мкл) буфера в лунку для зразків (S).
3. Зачекайте появи кольорової лінії. Результат слід 
прочитати через 10 хвилин. Позитивні результати 
можуть бути помітні вже за 2 хвилини. Не інтерпретуйте 
результат через більше 10 хвилин.

РОЗШИФРОВКА РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ
НЕГАТИВНИЙ: 
Якщо присутня тільки смуга С,  відсутність будь-якого 
бордового кольору в обох Т-діапазонах (IgG та IgM) 
вказує на те, що в зразку не виявлено антитіл проти 
COVID-19. Результат - негативний.
IgM ПОЗИТИВНИЙ:
На додаток до наявності С-діапазону, якщо проявився 
лише діапазон IgM, тест вказує на наявність антитіл IgM
COVID-19 у зразку. Результат - IgM анти-COVID-19 
позитивний.
IgG ПОЗИТИВНИЙ:
На додаток до наявності С-діапазону, якщо проявився 
лише діапазон IgG, тест свідчить про наявність IgG an-
ti-COVID-19 у зразку. Результат - IgG анти-COVID-19 
позитивний.
IgG та IgM ПОЗИТИВНІ:
Крім присутності групи С, якщо проявилися обидві 
смуги IgG та IgM, тест свідчить про наявність обох
IgG та IgM анти-COVID-19 у зразку. Результат - IgG та 
IgM анти-COVID-19 позитивний.
НЕДІЙСНИЙ:
Не відображається контрольна лінія С.  Недостатній 



обсяг зразка або неправильні процедурні прийоми 
є найбільш ймовірними причинами для вихід з 
ладу контрольної лінії. Перегляньте процедуру і 
повторіть тест з новим тестовим набором. Якщо 
проблема не зникає, негайно припиніть використання 
випробувального комплекту та зверніться до місцевого 
постачальника.

ОБМЕЖЕННЯ
1. Використовуйте свіжі зразки, коли це можливо. 
Заморожені та розморожені зразки (особливо повторно) 
містять частинки, які можуть блокувати мембрану. 
Це уповільнює потік реагентів і може призвести до 
високого кольору фону, що ускладнює інтерпретацію 
результатів.
2. Оптимальне виконання аналізу вимагає чіткого 
дотримання процедури аналізу, описаної в цій 
інструкції. Відхилення від інструкціїможе призвести до 
аберрантних результатів.
3. Негативний результат для окремого суб'єкта вказує 
на відсутність антитіл, що виявляються анти-COVID-19. 
Однак, негативний результат тесту не виключає 
можливості впливу або зараження COVID-19.
4. Негативний результат може виникнути, якщо 
кількість антитіл проти COVID-19, наявних у зразку, 
нижче
межі виявлення аналізу або антитіла, які були виявлені, 
відсутні на стадії захворювання, при якій збирається 
зразок.
5. Деякі зразки, що містять незвично високий титр 
гетерофільних антитіл або ревматоїдний фактор, 
можуть впливати на очікувані результати.
6. Як і у всіх діагностичних тестах, остаточний клінічний 
діагноз не повинен базуватися на результатах єдиного 
тесту, а повинен призначатися лікарем лише після того, 
як всі клінічні та лабораторні результати будуть оцінені.
Відносна чутливість: 96,88%, відносна специфічність: 
100%, загальна угода: 99%
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