Declaratie de conformitate
Numele producatorului

SD Biosensor, Inc.

Adresa producatorului

Sediul central
C-4th&5th, 16, Deogyeong-daero, 1556beon-gil, Yeongtonggu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16690, Coreea
Locul de fabricatie
74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeokgu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 28161, Coreea

CE Nume Reprezentativ

MT Promedt Consulting GmbH

CE Adresa reprezentativa

Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germania

Numele comun

Rapid Test Kit (Trusa
testare rapida)

Product Name

STANDARDTM Q COVID-19 Ag Test / STANDARDTM
COVID-19 Ag Control
*Vă rugăm să consultați "Anexa I. Lista de produse" de la pagina 2 mai
multe detalii.

Numar de referinta

Q-NCOV-01G / C-NCOV-01G

Clasificare

Altele care nu intră sub incidența anexei II și care se autotestă
în conformitate cu Directiva 98/79/CE

Ruta de evaluare a conformității

Anexa III a Directivei 98/79/CE (Declarația de conformitate CE)

Standarde aplicate

EN ISO 13485:2016

EN ISO 18113-1:2011

EN ISO 14971:2012

EN ISO 18113-2:2011

EN ISO 23640:2015

EN ISO 15223-1:2016

EN ISO 17511:2003

EN 62366:2008

EN 13612:2002

Declarăm în continuare că produsele menționate anterior respectă dispozițiile Directivei 98/79/CE a
Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro. Toate documentele justificative
sunt păstrate la sediul producătorului. SD Biosensor, Inc. este exclusiv responsabilă pentru declarația
de conformitate.

Locul: Suwon-si, Republica Coreeana
Valid de la: Martie 27, 2020

Semnatura:
Hyo-Keun, Lee
CEO / Presedinte

De la C-BE100-TFDOC-5 (Rev.0)
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Anexa I. Lista Produse
Q-NCOV-01G
STANDARDTM Q COVID-19 Ag Test
Dispozitiv de testare (impachetat individual într-o pungă de
folie cu desicant)
Tub tampon
Capac cu picurator
Betisor steril
Suport de hârtie
C-NCOV-01G
STANDARDTM COVID-19 Ag Control
Positive
Negative

Form C-BE100-TFDOC-5 (Rev.0)
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Cod EDMA
15 70 90 90 00

Descrierea codului EMDA
Alte teste rapide de virologie

Cod EDMA
15 50 01 04 00

Descrierea codului EMDA
Alte controale de virologies
- Inf.Imm.
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REF Q‐NCOV‐01G

RO
STANDARD Q

COVID-19 Ag

ANALIZA PROBEI
1. Aplicati 3 picaturi din proba extrasa pe ecranul special al dispozitivului de testare
2. Cititi rezultatul in 15 –30 minute.

STANDARDTM Q COVID-19 Ag Test
VA RUGAM SA CITITI INSTRUCTIUNILE CU ATENTIE INAINTE DE A UTILIZA TESTUL

CONTINUTUL KIT‐ului
3 picaturi

Cititi
in 15-30 minute
NU cititi
dupa 30 minute

STANDARD Q

COVID-19 Ag Test
30°C
TM
(86°F)
2°C (36°F)

COVID-19
Ag

Corpul testului (tub ambalat individual pentru recoltare, insotit de un pliculet silicagel)

Capac

15-30 minute

NU cititi rezultatele dupa 30 minute altfel rezultatul ar putea fi gresit
CAUTION

Tampon steril

Instructiuni de utilizare

INTERPRETAREA REZULTATULUI TESTULUI

PREGATIRE SI PROCEDURA TESTARE
PREGATIRE
1. Cititi instructiunile cu atentie inainte de utilizarea testului STANDARD Q COVID-19 Ag.
2. Verificati termenul de valabilitate inscriptionat pe ambalaj. Nu utilizati kit-ul daca
produsul este expirat.
3. Verificati instrumentul de testare si pliculetul cu silicagel din interior.
COVID-19

* “C” Linie Control l “T” Linie Test
Nega�v

Pozi�v

COVID-19
Ag

Galben
/ Item

STANDARD Q COVID-19 Ag

/ REF No.

Q-NCOV-01G

/ LOT No.
/ MFG DATE
/ EXP DATE

xxxxxxxxxxxx
YYYY.MM.DD.

CT

/ Item

① Fereastra rezultat

Verde

YYYY.MM.DD.
#Buffer Lot : xxxxxxxxxx

② Ecran testare proba

<Ambalaj>

<Instrument testare>

Galben: Valid Verde:
Invalid

Invalid

<Silicagel>

RECOLTAREA PROBEI
[Tampon nazofaringian]
1. Introduceti tamponul steril in cavitatea nazala a pacientului
si recoltati proba de pe partea posterioara a nazofaringelui.
Scoateti tamponul steril din cavitatea nazala.

O banda colorata va aparea in partea de sus a ecranului in care se afiseaza rezultatul, care
va arata ca testul functioneaza corect. Aceasta banda este linia de control (C).
O banda colorata va aparea in partea de jos aecranului in care se afiseaza rezultatul.
Aceasta banda este linia antigenului SARS-CoV-2 (T).
Chiar daca linia de control nu este foarte vizibila sau linia de test nu este uniforma, testul
ar trebui sa fie considerat ca functionand corect si rezultatul testului ar trebui interpretat.

2. Introduceti tamponul in tubul de recoltat. In timp ce
strangeti tubul, miscati circular tamponul in interior de mai
mult de 5 ori.

* Prezența oricărei linii, indiferent cât de slaba ar fi, rezultatul este considerat
a fi pozitiv.
* Rezultatele pozitive trebuie luate în considerare împreună cu istoricul clinic
și cu alte date medicale disponibile.

3. Indepartati tamponul in timp ce strangeti partile laterale ale
tubului, pentru a extrage lichidul din tampon.

4. Apasati capacul tubului.

x5

EXPLICATII SI REZUMAT
INTRODUCERE
Coronavirus este un virus ARN monocatenar cu sens pozitiv, cu un invelis de aproximativ 80 până la 120 nm în diametru. Materialul său genetic este cel mai mare dintre toate virusurile ARN și este un agent patogen important al multor animale domestice, animale de companie și boli umane. Aceasta poate provoca o varietate de boli acute și cronice. Semnele
comune ale unei persoane infectate cu coronavirus includ simptome respiratorii, febră, tuse, dificultăți de respirație și dispnee. În cazuri mai severe, infecția poate provoca
pneumonie, sindrom respirator acut sever, insuficiență renală și chiar deces. Noul coronavirus din 2019, sau SARS-CoV-2 (COVID-19), a fost descoperit din cauza cazurilor de
pneumonie virală de la Wuhan în 2019 și a fost numit de catre Organizația Mondială a Sănătății pe 12 ianuarie 2020, confirmând că poate provoca răceli și sindromul respirator din
Orientul Mijlociu (MERS) și boli mai grave, cum ar fi sindromul respirator acut (SARS).
Acest kit este util pentru diagnosticul auxiliar al infectarii cu coronavirus. Rezultatele testelor sunt doar pentru referință clinică și nu pot fi utilizate ca bază pentru confirmarea sau
excluderea cazurilor în parte.
UTILIZARE PRECONIZATA
Testul STANDARD Q COVID-19 Ag este un test imunologic cromatografic rapid pentru detectarea calitativă a antigenilor specifici de SARS-CoV-2 prezenți în nazofaringele uman. Acest
test este numai pentru administrarea de către lucrătorii din domeniul sănătății și/sau laboratoare, ca un ajutor pentru diagnosticarea precoce a infecției cu SARS-CoV-2 la un pacient
cu simptome clinice. Acesta oferă doar un rezultat inițial al testului de screening. Acest produs este strict pentru uz medical, numai profesional, deci nu este destinat pentru uz
personal. Utilizarea testului și interpretarea rezultatelor trebuie să fie efectuate de către un profesionist din domeniul sănătății instruit in acest sens. Rezultatul acestui test nu ar
trebui să fie singura bază pentru diagnosticare; este necesară o testare pentru a confirma.
PRINCIPIUL TESTULUI
Testul STANDARD Q COVID-19 Ag are două linii pre-acoperite -"C" Linia de control, "T" Linia de testare - pe suprafața membranei de nitroceluloză. Atât linia de control, cât și linia de
testare din fereastra de rezultate nu vor fi vizibile pana cand nu este introdusa proba de recoltare.
Anticorpii anti-SARS-CoV-2 monoclonali de șoarece sunt aplicati pe regiunea liniei de testare, iar anticorpii anti-gaina IgY monoclonari de soarece sunt aplicati pe regiunea liniei de
control.
Anticorpii monoclonali de soarece anti-SARS-CoV-2 conjugați cu particule de culoare sunt folosiți ca detectoare pentru dispozitivul antigen SARS-CoV-2. În timpul testului, antigenul
SARS-CoV-2 din eșantion interacționează cu anticorpii monoclonali anti-SARS-CoV-2 conjugați cu particule de culoare, făcând un complex de particule de culoare antigen-anticorpi.
Acest complex migrează pe membrană prin acțiune capilară până la linia de testare, unde va fi capturat de anticorpii anti-SARS-CoV-2 monoclonali ai șoarecilor. O linie de testare
colorată ar fi vizibilă în fereastra de rezultate dacă antigenii SARS-CoV-2 sunt prezenți în eșantion.Intensitatea liniei de testare colorate va varia în funcție de cantitatea de antigen
SARS-CoV-2 prezentă în eșantion. Dacă antigenii SARS-CoV-2 nu sunt prezenți în eșantion, atunci nu apare nicio culoare în linia de testare. Linia de control este utilizată pentru
controlul procedural și ar trebui să apară întotdeauna dacă procedura de testare este efectuată în mod corespunzător și reactivii de testare ai liniei de control funcționează.
CONTINUTUL TRUSEI
1. Dispozitiv de testare (impachetat individual într-o pungă de folie cu desicant)
2. Tubul tampon pentru extractie
3. Capac
4. Tamponul steril
5. Instructiunile de utilizare

DEPOZITAREA SI VALABILITATEA TRUSEI

Depozitati trusa la o temperatura cumprinsa intre 2-30°C, ferit de
lumina soarelui. Materialele trusei pot fi utilizate până la data de
expirare imprimată pe cutie. Nu congelați trusa.

AVERTIZARI SI PRECAUTII

1. Nu refolositi trusa.
2. Nu utilizați trusa de testare dacă punga este deteriorată sau sigiliul este rupt.
3. Nu utilizați tubul tampon de extracție din alt lot.
4. Nu fumați, nu beți și nu mâncați în timpul manipulării probei de recoltare.
5. Purtați echipament individual de protecție, cum ar fi mănușile și halatele de laborator atunci când manipulați reactivii trusei. Spălați-vă bine pe mâini după ati realizat testele.
6. Dupa realizarea testului curățați bine suprafetele cu ajutorul unui dezinfectant adecvat.
7. Manipulați toate probele recoltate ca și cum ar conține agenți infecțioși.
8. Respectați precauțiile stabilite împotriva pericolelor microbiologice pe tot parcursul procedurile de testare.
9. Se elimină toate eșantioanele și materialele utilizate pentru efectuarea testului, ca deșeuri de risc biologic.
Deșeurile chimice și de risc biologic de laborator trebuie manipulate și aruncate în conformitate cu toate
reglementările locale, de stat și naționale.
10. Desicantul din punga de folie trebuie să absoarbă umezeala și să împiedice umiditatea să afecteze
produsele. În cazul în care umiditatea care indică mărgelele desicante se schimbă de la galben la verde,
dispozitivul de testare din pungă trebuie aruncat.

RESTRICTIILE TESTULUI

COLECTAREA SI PREGATIREA PROBELOR

1. Pentru a colecta o proba de tampon nazofaringian,
introduceți un tampon steril în nările pacientului, ajungând la
suprafața nazofaringelui posterior.
2. Folosind o rotație ușoară, împingeți tamponul până când
rezistența este atinsă la nivelul turbinatului.
3. Rotiți tamponul de câteva ori de peretele nazofaringian.
4. Scoateți tamponul din nară cu atenție.
5. Proba trebuie testata cât mai curând posibil după recoltare.
6. Probele pot fi păstrate la temperatura camerei timp de până
la 1 oră sau la 2-8°C/ 36- 46°F timp de până la 4 ore înainte de
testare.

1. Procedura de testare, precauțiile și interpretarea rezultatelor pentru acest test trebuie respectate cu strictețe la testare.
2. Testul trebuie utilizat pentru detectarea antigenului SARS-CoV-2 în probele de tampon nazofaringian uman.
3. Nici valoarea cantitativă, nici rata concentrației de antigen SARS-CoV-2 nu pot fi determinate prin acest test.
4. Nerespectarea procedurii de testare și interpretarea rezultatelor testelor poate afecta negativ performanța testului și/sau poate produce rezultate nevalide.
5. Un rezultat negativ al testului poate apărea dacă nivelul unui antigen extras dintr-un eșantion este sub sensibilitatea testului sau dacă se obține un eșantion de slabă calitate.
6. Pentru o mai mare acuratețe al statusului imun, se recomandă o a doua testare suplimentară, folosind alte metode de laborator.
7. Rezultatul testului trebuie întotdeauna evaluat cu alte date disponibile medicului.
8. Un rezultat negativ poate apărea dacă concentrația de antigen sau de anticorpi dintr-un eșantion este sub limita de detecție a testului sau dacă eșantionul a fost colectat sau
transportat necorespunzător, prin urmare, un rezultat negativ al testului nu elimină posibilitatea infecției cu SRAS-CoV-2 și ar trebui confirmat prin cultură virală sau printr-un test
molecular sau ELISA.
9. Rezultatele pozitive ale testelor nu exclud co-infecțiile cu alți agenți patogeni.
10. Rezultatele negative ale testelor nu sunt destinate să se pronunțe în alte infecții cu coronavirus, cu excepția SARS-CoV.
11. Copiii tind să retina virusul pentru perioade mai lungi de timp decât adulții, ceea ce poate duce la diferențe de sensibilitate între adulți și copii.

WHO Emergency Use Listing for In vitro diagnostics (IVDs) Detecting SARS-CoV-2
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Rapid Antigen Tests
Date Listed
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Product name
STANDARD Q COVID-19 Ag Test

Product code(s)
09COV30D

Manufacturer
SD Biosensor, Inc

