Informações de contacto:

Email: info@inocrowd.com.pt
Telefone: 211 2111 178 ou 917250356

O Teste Rápido de Antigénio COVID-19 da marca Swedicine tem uma
sensibilidade de 96,4%, uma especificidade de 99,2% e uma precisão de 98%.
Os resultados surgem logo após 15 minutos.
Trata-se de um teste rápido para a deteção qualitativa de COVID-19 efetuado
com zaragatoa na nasofaringe em indivíduos com suspeita de infeção por
COVID-19.

O Vírus da Covid 19 é geralmente detetável em amostras do trato respiratório
superior durante a fase aguda da infeção (nos primeiros 5- 6 dias

(inclusive)) de doença ou de contacto com alguém diagnosticado com
COVID 19.

Resultados positivos indicam a presença do Vírus. Resultados negativos não
excluem a infeção por SARS-CoV 2 e não devem ser usados como base única
para decisões de gestão de doentes.

O Teste Rápido de Antigénio COVID-19 é efetuado por Profissionais de Saúde,
certificados

Os resultados são fornecidos imediatamente, através da emissão de um
certificado. Estes resultados são comunicados ao SINAVE de acordo com os
termos da Circular Informativa Conjunta DGS/INFARMED/INSA n.º
004/CD/100.20.200;

Os testes são elegíveis para voar.

APENAS PARA USO PROFISSIONAL NO DIAGNÓSTICO IN VITRO

Teste Rápido de Antigénio COVID-19
Folheto de Instruções I Português
USO PREVISTO
O Teste Rápido de Antigénio COVID-19 é um imunoensaio cromatográfico rápido para a
deteção qualitativa de antigénios do SARS-CoV-2 em amostras de esfregaço de indivíduos com
suspeita de infeção por SARS-CoV-2 juntamente com apresentação clínica e resultados de
outros testes laboratoriais. Os resultados são para a deteção de antigénios do SARS-CoV-2. Um
antigénio é geralmente detetável em amostras do trato respiratório superior durante a fase
aguda da infeção. Os resultados positivos indicam a presença de antigénios virais, mas a
correlação clínica com o histórico do doente e outras informações de diagnóstico são
necessárias para determinar o estado da infeção. Os resultados positivos não excluem uma
infeção bacteriana ou coinfecção com outros vírus. O agente detetado pode não ser a causa
definitiva da doença. Os resultados negativos não excluem a infeção por SARS-CoV-2 e não
devem ser utilizados como a única base para decisões de tratamento ou gestão dos doentes.
Os resultados negativos devem ser tratados como pressupostos e confirmados com um ensaio
molecular, se necessário, para a gestão do doente. Os resultados negativos devem ser
considerados no contexto das exposições recentes do doente, histórico e presença de sinais e
sintomas clínicos consistentes com a COVID-19. O Teste Rápido de Antigénio COVID-19 destinase à utilização por pessoal de laboratório clínico com formação.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE
Armazene, conforme embalado, na bolsa selada à temperatura ambiente ou refrigerado (2-30°C).
O teste é estável até à data de validade impressa na bolsa selada. O teste deve permanecer na
bolsa selada até ser usado. NÃO CONGELAR. Não usar após a data de validade.

COLHEITA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS
Colheita de Amostra de Esfregaço Nasofaríngeo
1. Inserir uma zaragatoa estéril na narina do doente, alcançando a superfície da
nasofaringe posterior.
2. Esfregar sobre a superfície da nasofaringe posterior.
3. Retirar a zaragatoa estéril da cavidade nasal.

PRINCÍPIO
O Teste Rápido de Antigénio COVID-19 (Esfregaço) é um imunoensaio qualitativo baseado em
membrana para a deteção de antigénios do SARS-CoV-2 em amostras de esfregaço humano. O
anticorpo do SARS-CoV-2 é revestido na região da linha de teste. Durante o teste, a amostra
reage com partículas revestidas por anticorpo SARS-CoV-2 no teste. Em seguida, a mistura
migra para cima na membrana por ação capilar e reage com o anticorpo SARS-CoV-2 na região
da linha de teste. Se a amostra contiver Antigénios SARS-CoV-2, aparecerá uma linha colorida
na região da linha de teste como resultado disso. Se a amostra não contiver Antigénios SARSCoV-2, nenhuma linha colorida aparecerá na região da linha de teste, indicando um resultado
negativo. Para servir como controlo do procedimento, aparecerá uma linha colorida sempre
na região da linha de controlo, indicando que um volume adequado de amostra foi adicionado
e absorvido pela membrana.

pois a sua remoção irá libertar o máximo de líquido possível da zaragatoa. Eliminar a zaragatoa de
acordo com o seu protocolo de eliminação de resíduos de risco biológico.
*NOTA: A conservação da amostra após a extração é estável por 2 horas à temperatura
ambiente ou por 24 horas a 2-8 °C.

MATERIAIS:
Material Fornecido
• 25 Cassetes de teste • 25 Zaragatoas estéreis • 1 Folheto de Instruções • 2 Tampões

de Extração • 25 Tubos de extração e pontas (Opcional) • 1 Estação de trabalho
• 1 Ficha de procedimento
Materiais necessários, mas não fornecidos
• Temporizador

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Deixar o teste, a amostra extraída e/ou os controlos atingirem a temperatura ambiente
(15-30°C) antes de realizar o teste.
1. Retirar a cassete de teste da bolsa de alumínio selada e utilizá-la no prazo de uma hora.
Serão obtidos melhores resultados se o teste for realizado imediatamente após a
abertura da bolsa de alumínio.
2. Inverter o tubo de extração da amostra e adicionar 3 gotas de amostra extraída (aprox.
100 μL) ao poço da amostra (S) e, em seguida, iniciar o temporizador.

RESUMO
O novo coronavírus pertence ao género β. A COVID-19 é uma doença respiratória infeciosa
aguda. As pessoas são geralmente suscetíveis. Atualmente, os doentes infetados pelo novo
coronavírus são a principal fonte de infeção; pessoas infetadas assintomáticas também podem
ser uma fonte de infeção. As principais manifestações incluem febre, fadiga e tosse seca.
Congestão nasal, corrimento nasal, dor de garganta, mialgia e diarreia são encontradas em
alguns casos.

2. Remover o esfregaço apertando a cabeça da zaragatoa contra o interior do Tubo de extração,

Colheita de Amostra de Esfregaço Nasal

3. Aguardar até que a(s) linha(s) colorida(s) apareça(m). Ler o resultado ao fim de 15 minutos. Não
interpretar o resultado após 20 minutos.

1. Inserir uma zaragatoa estéril, com menos de uma polegada (cerca de 2 cm) numa narina
(até se encontrar resistência nas conchas nasais).
2. Rodar a zaragatoa 5-10 vezes contra a parede nasal. Utilizando a mesma zaragatoa,
repetir o procedimento de colheita na segunda narina.
3. Retirar a zaragatoa estéril, evitar o excesso de volume e as secreções nasais de alta
viscosidade.

REAGENTES
O teste contém anticorpo anti-SARS-CoV-2 como reagente de captura e anticorpo anti-SARSCoV-2 como reagente de deteção.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

PRECAUÇÕES
1.Este folheto de instruções deve ser lido na íntegra antes de realizar o teste. O não
cumprimento das instruções neste folheto pode resultar em resultados de teste imprecisos.
2. Apenas para uso profissional em diagnóstico in vitro. Não usar após a data de validade.
3. Não comer, beber ou fumar na área onde as amostras ou dispositivos são manuseados.
4. Não usar o teste se a bolsa estiver danificada.
5. Manusear todas as amostras como se contivessem agentes infeciosos. Cumprir as precauções
estabelecidas contra riscos microbiológicos durante a colheita, manuseamento,
armazenamento e eliminação de amostras de doentes e conteúdos de dispositivos usados.
6. Usar roupas de proteção, como batas de laboratório, luvas descartáveis e proteção para os
olhos quando as amostras forem analisadas.
7. Lavar bem as mãos após o manuseamento.
8. Por favor, certificar-se de que é utilizada uma quantidade apropriada de amostras para realizar
os testes. Uma amostra com um volume demasiado grande ou demasiado pequeno pode levar
a desvios nos resultados.
9. O Meio de Transporte Viral (MTV) pode afetar o resultado do teste; as amostras extraídas para
testes PCR não podem ser usadas para o teste.
10. O teste usado deve ser eliminado de acordo com os regulamentos locais.
11. A humidade e a temperatura podem afetar negativamente os resultados.

Transporte e armazenamento da amostra
As amostras devem ser testadas o mais rápido possível após a colheita. Se aos esfregaços não
forem processados imediatamente, é altamente recomendável que a amostra de esfregaço seja
colocada num tubo de plástico seco, estéril e hermeticamente fechado para conservação. A
amostra do esfregaço em condições secas e estéreis é estável durante 8 horas à temperatura
ambiente e durante 24 horas a 2-8 °C.

PREPARAÇÃO DA AMOSTRA
Apenas o tampão de extração e os tubos fornecidos no kit devem ser utilizados para a preparação
de amostras de esfregaço.
Consultar a Ficha de Procedimento para informações detalhadas sobre a Extração de Amostras.
1. Colocar a amostra do esfregaço no Tubo de extração com Tampão de extração (aprox.
350μl/10 gotas). Rodar a zaragatoa durante aproximadamente 10 segundos enquanto
pressiona a cabeça contra o interior do tubo para libertar o antigénio da zaragatoa.

(Por favor, consultar a ilustração acima)
POSITIVO:* Aparecem duas linhas coloridas distintas. Uma linha colorida deve estar na
região de controlo (C) e outra linha colorida deve estar na região de teste (T). Um resultado
positivo na região de teste indica a deteção de antigénios SARS-CoV-2 na amostra.
*NOTA: A intensidade da cor na região da linha de teste (T) irá variar com base na quantidade
de antigénio SARS-CoV-2 presente na amostra. Neste sentido, qualquer tonalidade de cor na
região de teste (T) deve ser considerada como positiva.
NEGATIVO: Aparece uma linha colorida na região de controlo (C). Não aparece nenhuma
linha colorida na região da linha de teste (T).
INVÁLIDO: Não aparece linha de controlo. As razões mais prováveis para a falha da linha de
controlo são volume insuficiente da amostra ou técnicas de procedimento incorretas. Rever o
procedimento e repetir o teste com um novo teste. Se o problema persistir, interromper
imediatamente o uso do dispositivo de teste e entrar em contacto com o distribuidor local.

CONTROLO DE QUALIDADE
Controlo de Qualidade Interno
Os controlos de procedimento interno estão incluídos no teste. Uma linha colorida que
aparece na região de controlo (C) é um controlo de procedimento interno positivo. Confirma
o volume suficiente da amostra e uma técnica procedimental correta. Um fundo claro é um
controlo de procedimento interno negativo. Se o teste funcionar corretamente, o fundo na
área de resultado deve ser branco a rosa claro e não deve interferir com a capacidade de ler
o resultado do teste.
Controlo de Qualidade Externo
Os controlos positivo/negativo não estão incluídos neste kit. Contudo, em conformidade com as
Boas Práticas de Laboratório (BPL), esses controlos são recomendados.1

LIMITAÇÕES
1. O Procedimento de teste e a Interpretação do Resultado do teste devem ser seguidos de perto
ao testar a presença de antigénios SARS-CoV-2 nas amostras de Esfregaço humano de
indivíduos suspeitos. Para um desempenho ótimo do teste, é fundamental realizar uma
colheita adequada da amostra. O incumprimento do procedimento pode originar resultados
imprecisos.
2. O desempenho do Teste Rápido de Antigénio COVID-19 (Esfregaço) foi avaliado utilizando
apenas os procedimentos fornecidos neste folheto. Modificações a estes procedimentos
podem alterar o desempenho do teste. O Meio de Transporte Viral (MTV) pode afetar o
resultado do teste; as amostras extraídas para testes PCR não podem ser usadas para o teste.
3. O Teste Rápido de Antigénio COVID-19 (Esfregaço) destina- se apenas ao uso em diagnóstico in
vitro. Este teste deve ser usado para a deteção de antigénios SARS-CoV-2 em amostras de
esfregaço humano, como auxiliar no diagnóstico de doentes com suspeita de infeção pelo
SARS-CoV-2 juntamente com apresentação clínica e resultados de outros testes laboratoriais.
Nem o valor quantitativo nem a taxa de aumento na concentração dos antigénios SARS-CoV-2
podem ser determinados por este teste qualitativo.
4. O Teste Rápido de Antigénio COVID-19 (Esfregaço) só indicará a presença de antigénios SARSCoV-2 na amostra e não deve ser usado como o único critério para o diagnóstico de infeções
por SARS-CoV-2.
5. Os resultados obtidos com o teste devem ser considerados com outros resultados clínicos de
outros testes e avaliações laboratoriais.
6. Se o resultado do teste for negativo ou não reativo e os sintomas clínicos persistirem. É
recomendado que se proceda a uma nova colheita da amostra do doente alguns dias depois e
se volte a testar ou que se realize um teste com um dispositivo de diagnóstico molecular para
excluir a infeção nesses indivíduos.
7. O teste mostrará resultados negativos nas seguintes condições:
A concentração dos antigénios do novo coronavírus na amostra é inferior ao limite de deteção
mínimo do teste.
8. Os resultados negativos não excluem uma infeção por SARS-CoV-2, principalmente
naqueles que estiveram em contacto com o vírus. Devem ser considerados testes de
acompanhamento com diagnóstico molecular para excluir a infeção nesses indivíduos.
9. O excesso de sangue ou mucina na amostra do esfregaço pode interferir com o
desempenho do teste e originar um resultado falso positivo.
10. A exatidão do teste depende da qualidade da amostra do esfregaço. Falsos negativos
podem resultar de colheita ou conservação de amostras inadequadas.
11. Os resultados positivos da COVID-19 podem ser devidos à infeção por estirpes de
coronavírus não SARS-CoV-2 ou outros fatores de interferência.

VALORES ESPERADOS
O Teste Rápido de Antigénio COVID-19 (Esfregaço) foi comparado
com um teste de RT-PCR líder de comercial. A correlação entre
estes dois sistemas não é inferior a 98 %.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
Sensibilidade, Especificidade e Precisão
O Teste Rápido de Antigénio COVID-19 (Esfregaço) foi avaliado com amostras obtidas de
doentes. O RT-PCR é usado como método de referência para o Teste Rápido de Antigénio
COVID-19 (Esfregaço). As amostras foram consideradas positivas se o RT-PCR indicasse um
resultado positivo. As amostras foram consideradas negativas se o RT-PCR indicasse um
resultado negativo.

Amostra de Esfregaço Nasofaríngeo

Positivo
Negativo
Total
Sensibilidade Relativa
Especificidade Relativa
Precisão

Antigénio
COVID-19

RT-PCR
Total
Positivo
Negativo
80
2
82
3
189
192
83
191
274
96,4% (95%CI*: 89,8%~99,2%)
99,0% (95%CI*: 96,3%~99,9%)
98,2% (95%CI*: 95,8%~99,4%)

TCID50 = A Dose Infeciosa em Cultura de Tecidos é a diluição do vírus que, sob as condições do
ensaio, espera-se que possa infetar 50% dos recipientes da cultura inoculados. LD50 = A Dose Letal
é a diluição do vírus que, sob as condições do ensaio, espera-se que possa matar 50% dos ratinhos
lactentes inoculados.
Precisão
Ensaio Interno e Externo
A precisão na execução interna e entre execuções foi determinada utilizando três amostras de
controlo padrão COVID-19. Três lotes diferentes de Teste Rápido de Antigénio COVID-19
(Esfregaço) foram testados utilizando Antigénio SARS-CoV-2 fraco e Antigénio SARS-CoV-2
Forte, negativos. Dez réplicas de cada nível foram testadas diariamente durante 3 dias
consecutivos. As amostras foram corretamente identificadas >99 % das vezes.
Reatividade cruzada:
Os seguintes organismos foram testados a 1,0x108 org/ml e todos foram considerados
negativos quando testados com o Teste Rápido de Antigénio COVID-19 (Esfregaço):

Arcanobacterium
Candida albicans

Amostra de Esfregaço Nasal

Teste Rápido de Antigénio
COVID-19
Positivo
Antigénio COVID-19 Negativo
Total
Sensibilidade Relativa
Especificidade Relativa
Precisão

RT-PCR
Positivo
Negativo

Total

65
0
65
5
60
65
70
60
130
92,9% (95%CI*: 84,1%~97,6%)
＞99,9% (95%CI*: 94,0%~100%)
96,2% (95%CI*: 91,3%~98,7%)

* Intervalos de confiança
Teste de Especificidade com várias Estirpes Virais
O Teste Rápido de Antigénio COVID-19 foi testado com as seguintes
estirpes virais. Não foi observada nenhuma linha discernível em
nenhuma das regiões da linha de teste com estas concentrações:
Descrição
Nível de Teste
Adenovírus tipo 3
3,16 x 104 TCID50/ml
Adenovírus tipo 7
1,58 x 105 TCID50/ml
Coronavírus humano OC43
2,45 x 106 LD50/ml
Influenza A H1N1
3,16 x 105 TCID50/ml
Influenza A H3N2
1 x 105 TCID50/ml
Influenza B
3,16 x 106 TCID50/ml
Rinovírus Humano 2
2,81 x 104 TCID50/ml
Rinovírus Humano 14
1,58 x 106 TCID50/ml
Rinovírus Humano 16
8,89 x 106 TCID50/ml
Sarampo
1,58 x 104 TCID50/ml
Papeira
1,58 x 104 TCID50/ml
Vírus parainfluenza 2
1,58 x 107 TCID50/ml
Vírus parainfluenza 3
1,58 x 108 TCID50/ml
Vírus sincicial respiratório
8,89 x 104 TCID50/ml

Corynebacterium
Escherichia coli
Moraxella catarrhalis
Neisseria lactamica
Nesseria subllava

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
subspaureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pygenes
Streptococcus salivarius
Streptococcus sp group F

Substâncias Interferentes
As substâncias interferentes abaixo foram adicionadas com Antigénio SARS-CoV-2 fraco
positivo, negativo. Nenhuma substância mostrou qualquer interferência com o Teste
Rápido de Antígeno COVID-19 (Esfregaço).
Substância
Concentração
Sangue total
20μl/ml
Mucina
50μg/ml
Spray nasal de Budesonida
200μl/ml
Dexametasona
0,8mg/ml
Flunisolida
6,8ng/ml
Mupirocina
12mg/ml
Oximetazolina
0,6mg/ml
Fenilefrina
12mg/ml
Rebetol
4,5μg/ml
Relenza
282ng/ml
Tamiflu
1,1μg/ml
Tobramicina
2,43mg/ml
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O Teste Rápido Serológico COVID-19 da marca Swedicine tem uma
sensibilidade de 97,1 %, uma especificidade de 100% e uma precisão de 99,3%
para doentes que tiveram Sintomas ou Covid 19 há 11-24 dias atrás.
Os resultados surgem logo após 15 minutos.
Destina-se à deteção rápida e qualitativa de anticorpos IgM e IgG para Covid
19 através duma picada no dedo em indivíduos com suspeita de infeção por
COVID-19.
Um resultado positivo com IgM ou IgM e IgG ou IgG detetável significa que foi
exposto ao vírus Sars-CoV2 e que desenvolveu anticorpos Anti-Covid 19.

Um resultado negativo significa que não foi exposto ao vírus Sars-Covid 19 há
pelo menos 11-24 dias, mas não significa que no momento não tem Covid 19.

O Teste Rápido Serológico COVID-19 da marca Swedicine é efetuado por
Profissionais de Saúde, certificados

Os resultados são fornecidos imediatamente, através da emissão de um
certificado.

APENAS PARA USO PROFISSIONAL NO DIAGNÓSTICO IN VITRO

T es te R á pi d o em C as s et e 2019-nCoV IgG/IgM
Sangue total/Soro/Plasma
ole /Serum/Plasma
Apenas para uso profissional no diagnóstico in vitro
Instruções de Utilização I Português
PRINCÍPIO E USO PRETENDIDO
O Teste Rápido em Cassete SWEDICINE 2019-nCoV IgG/IgM (Teste Rápido dos anticorpos
IgM/IgG da COVID-19) destina-se à deteção rápida e qualitativa de anticorpos IgM e IgG para
o vírus 2019-nCoV em sangue total (picada no dedo/venoso), soro ou plasma humanos (1). O
teste é apenas para uso no diagnóstico in vitro. Apenas para uso profissional. Destina-se a
laboratórios clínicos e à utilização apenas por profissionais de saúde em locais de teste pointof-care. Não adequado para efetuar testes em casa. O Teste Rápido em Cassete SWEDICINE
2019-nCoV IgG/IgM é baseado na tecnologia de imunoensaio (2). O Dispositivo de Teste
contém: 1) Placa conjugada: antigénio recombinante 2019-nCoV marcado com ouro coloidal
que liga a FITC, o anticorpo FITC e o marcador de ouro do anticorpo de controlo de
qualidade. 2) Membrana NC: revestida com duas linhas de deteção (linha IgG e linha IgM) e
uma linha de controlo de qualidade (linha C). A linha de deteção de IgM revestida com
anticorpo monoclonal IgM anti-humano de ratinho deteta o anticorpo IgM 2019-nCoV. A
linha de deteção de IgG revestida com anticorpo monoclonal IgG anti-humano de ratinho
deteta o anticorpo IgG 2019-nCoV. A linha de controlo de qualidade C é revestida com
anticorpo de controlo de qualidade. Quando a amostra é adicionada ao poço da amostra,
reagirá com os reagentes no Dispositivo de Teste. Se a amostra contiver anticorpos IgM,
ligar-se-á ao antigénio do vírus marcado com ouro coloidal para formar um complexo
sandwich com o anticorpo monoclonal anti-humano IgM revestido na linha de deteção de
IgM. A linha de deteção de IgM aparecerá vermelho-púrpura indicando que o anticorpo IgM
2019-nCoV é positivo. Se a amostra contiver anticorpos IgG, ligar-se-á ao antigénio do vírus
marcado com ouro coloidal para formar um complexo sandwich com o anticorpo monoclonal
IgG anti-humano revestido na linha de deteção de IgG. A linha de deteção de IgG aparecerá
vermelho-púrpura indicando que o anticorpo IgG 2019-nCoV é positivo. Se nem a linha de
deteção de IgG nem de IgM aparecerem, o resultado do teste será negativo. O Dispositivo de
Teste contém também uma linha de controlo de qualidade C que deve aparecer vermelhopúrpura para todos os testes válidos. Se a linha de controlo de qualidade C não aparecer, o
resultado do teste será inválido mesmo que apareçam as linhas de deteção de IgM ou IgG.
COMPOSIÇÃO
Cada kit de teste contém os Dispositivos de Teste, tampão, pipeta (opcional) e instruções de
utilização. Materiais necessários, mas não fornecidos: lanceta de segurança (para sangue
extraído por picado no dedo), compressa para álcool ou temporizador.
ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO
Armazenar o kit de teste num local fresco e seco entre 2-30°C. Manter afastado da luz. A
exposição à temperatura e/ou humidade fora das condições especificadas pode causar
resultados imprecisos.
Não congelar nem refrigerar. Utilizar os kits de teste a temperaturas entre 15-30°C.
Utilizar os kits de teste entre 10-90% de humidade.
Não utilizar os kits de teste para além da data de validade (impressa na bolsa de alumínio e
na etiqueta da caixa).
Nota: Todas as datas de validade são impressas no formato Ano-Mês-Dia. 2021-06-01 indica
1 de junho de 2021.
ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E LIMITAÇÕES
Os resultados dos testes de anticorpos IgM/IgG não devem ser utilizados como a única
base para diagnosticar ou excluir a infeção por 2019-nCoV ou para informar sobre o
estado da infeção (3)(4)(5).
Resultados negativos não excluem a infeção pelo vírus 2019-nCoV, particularmente
naqueles que tenham estado em contacto com o vírus. Os testes de seguimento com
diagnóstico molecular e/ou TAC devem ser considerados para excluir a infeção nestes
indivíduos.
Os resultados positivos podem ser devidos a infeções passadas ou presentes com estirpes
diferentes do coronavírus 2019-nCoV, tais como coronavírus HKU1, NL63, OC43 ou 229E. Os
testes de seguimento com diagnóstico molecular e/ou TAC devem ser considerados para
confirmar o resultado do teste.
Não adequado para efetuar testes em casa.
Não é destinado para o rastreio de sangue doado.
Não utilizar amostras altamente hemolíticas.
Recomenda-se um diagnóstico molecular adicional e/ou TAC para identificar a situação
física real (3)(4).
Não reutilizar o Dispositivo de Teste. Não o utilize para além da data de validade.
Utilizar apenas sangue total (picada no dedo/venoso), soro ou plasma como amostras.
Seguir as instruções de utilização para obter resultados precisos.
Todas as partes do kit são consideradas como biologicamente perigosas e podem
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potencialmente transmitir doenças infeciosas a partir de agentes patogénicos
transmitidos pelo sangue, mesmo depois de se ter efetuado a limpeza e desinfeção.
Seguir as devidas precauções e todos os regulamentos locais ao eliminar os kits de teste
utilizados.
PROCEDIMENTO DE TESTE
Permitir que os Dispositivos de Teste e o tampão atinjam a temperatura de 15-30ºC antes
de realizar o teste.
1. Colocar o Dispositivo de Teste sobre uma superfície limpa e nivelada.
2. Adicionar 10 μL de sangue total (picado no dedo/venoso), soro ou plasma no poço
da amostra de um Dispositivo de Teste.
3. Adicionar 2 gotas (cerca de 60-80 μL) de tampão no poço de amostra de um Dispositivo
de Teste.
4. Ler o resultado do teste em 15 minutos. Não ler o resultado após os 20 minutos.
Nota: Manusear o tampão com cuidado, evitar qualquer contacto com os olhos ou a pele. Se
derramado nos olhos ou na pele, lavar bem com água.

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS
1. Resultados Positivos:
Positivo para o anticorpo IgM do 2019-nCoV:
Tanto a linha de controlo de qualidade C como a linha de deteção de IgM aparecem, enquanto
a linha de deteção de IgG não aparece.
Positivo para o anticorpo IgG do 2019-nCoV:
Tanto a linha de controlo de qualidade C como a linha de deteção IgG aparecem, enquanto
que a linha de deteção IgM não aparece.
Positivo para os anticorpos IgM e IgG do 2019-nCoV:
Todas as 3 linhas aparecem, incluindo a linha de controlo de qualidade C e as linhas de deteção
de IgM e IgG.
2. Resultado Negativo:
Apenas aparece a linha de controlo de qualidade C, não aparecendo nenhuma outra
linha de deteção de IgM ou IgG. Indica que o resultado do teste é negativo tanto para
os anticorpos IgM como para os anticorpos IgG do 2019-nCoV IgM.
3. Resultado Inválido:
A linha de controlo de qualidade C não aparece indicando que o teste é inválido,
independentemente da linha de deteção IgM ou IgG aparecer ou não. Recolha uma nova
amostra e realize outro teste com um novo Dispositivo de Teste.

CONTROLO DE QUALIDADE
Os controlos internos do procedimento estão incluídos no teste. Uma linha colorida que
aparece na região de controlo (C) é um controlo interno do procedimento. Confirma o
volume suficiente de amostras e uma técnica de procedimento correta. Não são fornecidos
padrões de controlo com este kit; contudo, recomenda-se que os controlos positivos e
negativos sejam testados como uma boa prática laboratorial para confirmar o procedimento
do teste e verificar o desempenho adequado do teste.
DESEMPENHO
O Teste Rápido em Cassete SWEDICINE 2019-nCoV IgG/IgM foi avaliado utilizando 200
amostras negativas e 150 positivas, como se mostra a seguir:

Casos Negativos
(Por PCR&CT)
200

Desempenho clínico da amostra negativa
Taxa de coincidência Taxa de coincidência
negativa (SWEDICINE negativa (SWEDICINE Taxa de coincidência
negativa (Total)
20192019nCoV IgM)
nCoV IgG)
200 (100%)
200 (100%)
200 (100%)

Desempenho clínico da amostra positiva (Os sintomas apareceram em: 4-10 dias)
Taxa de coincidência Taxa de coincidência
Casos Positivos
positiva (SWEDICINE positiva (SWEDICINE Taxa de coincidência
(Por PCR&CT)
positiva (Total)
20192019nCoV IgM)
nCoV IgG)
80
65 (81,3%)
30 (37,5%)
65 (81,3%)
Desempenho clínico da amostra positiva (Os sintomas apareceram em: 11-24 dias)
Taxa de coincidência Taxa de coincidência
Casos Positivos
positiva (SWEDICINE positiva (SWEDICINE Taxa de coincidência
(Por PCR&CT)
positiva (Total)
20192019nCoV IgM)
nCoV IgG)
70
68 (97,1%)
67 (95,7%)
68 (97,1%)
Especificidade Relativa: 100%
Sensibilidade relativa (Os sintomas apareceram: 4-10 dias, IgM & IgG): 81,3%
Sensibilidade Relativa (Os sintomas apareceram: 11-24 dias, IgM & IgG): 97,1%
Precisão (Os sintomas apareceram: 4-10 dias, IgM & IgG): 94,6%
Precisão (Os sintomas apareceram: 11-24 dias, IgM & IgG): 99,3%
Precisão total: 95,1%
REACTIVIDADE CRUZADA
O Teste Rápido em Cassete SWEDICINE 2019-nCoV IgG/IgM foi testado para o anticorpo SARSCoV, anticorpo HPIV, anticorpo do vírus Influenza A&B, anticorpo C. pneumoniae, anticorpo
MP, anticorpo Adenovirus, anticorpo RSV, HbsAb, HCV-Ab, anticorpo TP, anticorpo VIH,
anticorpo EBV, anticorpo MLs, anticorpo CMV, anticorpo EV71, anticorpo da Papeira e
anticorpo VZV. Os resultados não mostraram qualquer reatividade cruzada.
BIBLIOGRAFIA
(1) Y. Pan al., “Serological immunochromatographic approach in diagnosis with SARS-COV-2
infected covid-19 patients,” infectious diseases (except HIV/AIDS), preprint, mar. 2020. Doi:
101101/2020.03.13.20035428
(2) Z. Li et al., “development and clinical application of a rapid IgM-IgG combined antibody
test for SARS-COV-2 infection diagnosis,” journal of medical virology, feb.2020, doi:
10.1002/jmv.25727.
(3) “Diagnosis and treatment protocol for COVID-19 (trial version 7).”
http://en.nhc.gov.cn/publication.html (accessed Apr. 16, 2020).
(4) “coronavirus disease (COVID-19) pandemic.”
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (accessed Apr. 16,
2020)
(5) l. Liu et al., “a preliminary study on serological assay for severe acute respiratinhory
syndrome coronavirus 2 (SARS-COV-2) in 238 admitted hospital patients,” microbes and
infections, May 2020, doi: 10.1016/j.micinf.2020.05.008.

O Kit de colheita de Saliva da marca testFRWD é usado para detetar a infeção
por SARS-CoV-2. Este é apenas um kit de colheita. A análise biológica
molecular da amostra é realizada por um laboratório parceiro certificado da
testFRWD.

O resultado do teste é enviado ao utilizador por e-mail somente após a

avaliação biológica molecular pelo laboratório. O conjunto para colheita de

saliva, inclui um kit para colheita, e os serviços de um laboratório parceiro de
biologia e também o serviço de um profissional de saúde que o ajudará na
recolha correta da amostra de saliva.
O teste tem uma sensibilidade de 99,97%, uma especificidade de 99,99% e
uma precisão de 99,99%

Os resultados são enviados pelo laboratório no próprio dia se amostra for
recolhida até às 11.00 de um dia da semana ou 9.00 no Sábado. Se for

recolhido após as 11.00 os resultados são enviados no dia a seguir. Se a

colheita da Saliva for recolhida num Domingo, os resultados serão enviados
na Segunda-Feira até ao final do dia.

Um resultado positivo indica que está infetado por Sars-Cov 2 e um resultado
negativo significa que não está infectado por Sars-Cov2.

Os Teste de Saliva são efetuado por Profissionais de Saúde, certificados
O laboratório responsável é obrigado a comunicar todos os resultados ao
SINAVE.

Os certificados são elegíveis para viajar.

Contact information:

Email: info@inocrowd.com.pt
Phone: 211 2111 178 or 917250356

The COVID-19 Rapid Antigen Test by Swedicine has a sensitivity of 96.4%, a
specificity of 99.2% and an accuracy of 98%.
The results appear shortly after 15 minutes.
This is a rapid test for the qualitative detection of COVID-19 performed with a
nasopharyngeal or nasal swab in individuals suspected of having COVID-19
infection.

Covid Virus 19 is generally detectable in upper respiratory tract samples during
the acute phase of infection (within the first 5-6 days (inclusive)) of illness or
in contact with someone diagnosed with COVID 19.

Positive results indicate the presence of the virus. Negative results do not

exclude SARS-CoV 2 infection and should not be used as the sole basis for
patient management decisions.
The COVID-19 Rapid Antigen Test is performed by certified Health Professionals
The results are provided immediately, by issuing a certificate. These results are
communicated to SINAVE in accordance with the terms of the Joint

Information Circular DGS / INFARMED / INSA No. 004 / CD / 100.20.200;
Tests are eligible to fly.

COVID-19 Antigen Rapid Test
INTENDED USE

Package Insert I English

The COVID-19 Antigen Rapid Test is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative
detection of SARS-CoV-2 antigens in swab specimens from individuals with suspected SARSCoV-2 infection in conjunction with clinical presentation and the results of other laboratory
tests. Results are for the detection of SARS-CoV-2 Antigens. An antigen is generally detectable
in upper respiratory specimens during the acute phase of infection. Positive results indicate
the presence of viral antigens, but clinical correlation with patient history and other diagnostic
information is necessary to determine infection status. Positive results do not rule out
bacterial infection or co-infection with other viruses. The agent detected may not be the
definite cause of disease. Negative results do not preclude SARS-CoV-2 infection and should
not be used as the sole basis for treatment or patient management decisions. Negative results
should be treated as presumptive and confirmed with a molecular assay, if necessary, for
patient management. Negative results should be considered in the context of a patient’s
recent exposures, history and the presence of clinical signs and symptoms consistent with
COVID-19. The COVID-19 Antigen Rapid Test is intended for use by trained clinical laboratory
personnel.

STORAGE AND STABILITY

Store as packaged in the sealed pouch at room temperature or refrigerated (2-30°C). The
test is stable through the expiration date printed on the sealed pouch. The test must remain
in the sealed pouch until use. DO NOT FREEZE. Do not use beyond the expiration date.

SPECIMEN COLLECTION, TRANSPORT AND STORAGE
Nasopharyngeal Swab Specimen Collection
1. Insert a sterile swab into the nostril of the patient, reaching the surface of the
posterior nasopharynx.
2. Swab over the surface of the posterior nasopharynx.
3. Withdraw the sterile swab from the nasal cavity.

DIRECTIONS FOR USE

The novel coronaviruses belong to the β genus. COVID-19 is an acute respiratory infectious
disease. People are generally susceptible. Currently, the patients infected by the novel
coronavirus are the main source of infection; asymptomatic infected people can also be an
infectious source. The main manifestations include fever, fatigue and dry cough. Nasal
congestion, runny nose, sore throat, myalgia and diarrhea are found in a few cases.

PRINCIPLE

•Test cassettes 25 •Sterile swabs 25 •Package insert 1 •Extraction Buffer 2 •Extraction
tubes and tips 25 (Optional) • Workstation 1
• Procedure card 1
Materials required but not provided
•Timer

Allow the test, extracted specimen and/or controls to equilibrate to room temperature
(15-30°C) prior to testing.

SUMMARY

The COVID-19 Antigen Rapid Test ( Swab) is a qualitative membrane-based immunoassay for
the detection of SARS-CoV-2 Antigens in human swab specimen. SARS-CoV-2 antibody is
coated in the test line region. During testing, the specimen reacts with SARS-CoV-2 antibodycoated particles in the test. The mixture then migrates upward on the membrane by capillary
action and reacts with the SARS-CoV-2 antibody in test line region. If the specimen contains
SARS-CoV-2 Antigens, a colored line will appear in test line region as a result of this. If the
specimen does not contain antigens to SARS-CoV-2, no colored line will appear in the test line
region, indicating a negative result. To serve as a procedural control, a colored line will always
appear in the control line region, indicating that the proper volume of specimen has been
added and membrane wicking has occurred.

release the antigen in the swab.
2. Remove the swab while squeezing the swab head against the inside
of the Extraction tube as you remove it to expel as much liquid as
possible from the swab. Discard the swab in accordance with your
biohazard waste disposal protocol.
*NOTE: The storage of the specimen after extraction is stable for 2
hours at room temperature or 24 hours at 2-8°C.
MATERIALS
Material Provided

1. Remove the test cassette from the sealed foil pouch and use it within one hour. Best
results will be obtained if the test is performed immediately after opening the foil pouch.
2. Invert the specimen extraction tube and add 3 drops of extracted

Nasal Swab Specimen Collection
1. Insert a sterile swab less than one inch (about 2 cm) into a nostril (until resistance is met
at the turbinates).
2. Rotate the swab 5-10 times against the nasal wall. Using the same swab repeat the
collection procedure with the second nostril.
3. Withdraw the sterile swab, avoid excess volume and high-viscous nasal discharge.

specimen (approx.100μl) to the specimen well(S) and then start the timer.
3. Wait for the colored line(s) to appear. Read the result at 15 minutes. Do not interpret the
result after 20 minutes.

REAGENTS

The test contains anti-SARS-CoV-2 antibody as the capture reagent and anti-SARS-CoV-2
antibody as the detection reagent.

PRECAUTIONS

1. This package insert must be read completely before performing the test. Failure to follow
directions in package insert may yield inaccurate test results.
2. For professional in vitro diagnostic use only. Do not use after expiration date.
3. Do not eat, drink or smoke in the area where the specimens or kits are handled.
4. Do not use test if pouch is damaged.
5.Handle all specimens as if they contain infectious agents. Observe established precautions
against microbiological hazards throughout in the collection, handling, storage, and disposal
of patient samples and used kit contents.
6. Wear protective clothing such as laboratory coats, disposable gloves and eye protection
when specimens are assayed.
7. Wash hands thoroughly after handling.
8. Please ensure that an appropriate amount of samples are used for testing. Too much or
too little sample size may lead to deviation of results.
9. Viral Transport Media (VTM) may affect the test result; extracted specimens for PCR tests
cannot be used for the test.
10. The used test should be discarded according to local regulations.
11. Humidity and temperature can adversely affect results.

INTERPRETATION OF RESULTS

Specimen transport and storage
Specimens should be tested as soon as possible after collection.
If swabs are not been processed immediately, it is highly recommended the swab sample is
placed into a dry, sterile, and tightly sealed plastic tube for storage. The swab specimen in
dry and sterile condition is stable for up to 8 hours at room temperature and 24 hours at
2-8°C.

SPECIMEN PREPARATION
Only the extraction buffer and tubes provided in the kit is to be used for swab specimen
preparation.
Please refer to the Procedure card for detailed information of Specimen Extraction.
1. Place the swab specimen in the Extraction tube with Extraction Buffer (Approx. 350μl/10
drops). Rotate the swab for approximately 10 seconds while pressing the head against the
inside of the tube to

(Please refer to the illustration above)
POSITIVE:* Two distinct colored lines appear. One colored line should be in the control
region (C) and another colored line should be in the Test region (T). Positive result in the Test
region indicates detection of SARS-COV-2 antigens in the sample.
*NOTE: The intensity of the color in the test line region (T) will vary based on the amount of
SARS-COV-2 antigen present in the sample. So any shade of color in the test region (T) should
be considered positive. NEGATIVE: One colored line appears in the control region (C). No
apparent colored line appears in the test line region (T).
INVALID: Control line fails to appear. Insufficient specimen volume or incorrect procedural
techniques are the most likely reasons for control line failure. Review the procedure and
repeat the test with a new test. If the problem persists, discontinue using the test kit
immediately and contact your local distributor.

QUALITY CONTROL

Internal Quality Control
Internal procedural controls are included in the test. A colored line appearing in the control
region (C) is an internal positive procedural control. It confirms sufficient specimen volume
and correct procedural technique. A clear background is an internal negative procedural
control. If the test is working properly, the background in the result area should be white to
light pink and not interfere with the ability to read the test result.
External Quality Control
Positive/negative controls are not included in this kit. However, in compliance with Good
Laboratory Practice (GLP), these controls are recommended.1

LIMITATIONS
1. The test Procedure and the Interpretation of test Result must be followed closely when
testing for the presence of SARS-CoV-2 antigens in the human Swab specimens from
suspected individuals. For optimal test performance, proper sample collection is critical.
Failure to follow the procedure may give inaccurate results.
2. The performance of the COVID-19 Antigen Rapid Test
( swab) was evaluated using the procedures provided in this product insert only.
Modifications to these procedures may alter the performance of the test. Viral Transport
Media (VTM) may affect the test result; extracted specimens for PCR tests cannot be used for
the test.
3. The COVID-19 Antigen Rapid Test ( swab) is for in vitro diagnostic use only. This test
should be used for detection of SARS-CoV-2 Antigens in human Swab specimens as an aid in
the diagnosis of patients with suspected SARS-CoV-2 infection in conjunction with clinical
presentation and the results of other laboratory tests. Neither the quantitative value nor the
rate of increase in the concentration of SARS-CoV-2 antigens can be determined by this
qualitative test.
4. The COVID-19 Antigen Rapid Test ( Swab) will only indicate the presence of SARS-CoV-2
Antigens in the specimen and should not be used as the sole criteria for the diagnosis of
SARS-CoV-2 infections.
5. The results obtained with the test should be considered with other clinical findings from
other laboratory tests and evaluations.
6. If the test result is negative or non-reactive and clinical symptoms persist. It is
recommended to re-sample the patient a few days later and test again or test with a
molecular diagnostic device to rule out infection in these individuals.
7. The test will show negative results under the following conditions:
The concentration of the novel coronavirus antigens in the sample is lower than the
minimum detection limit of the test.
8. Negative results do not rule out SARS-CoV-2 infection, particularly in those who have
been in contact with the virus. Follow-up testing with a molecular diagnostic should be
considered to rule out infection in these individuals.
9. Excess blood or mucin on the swab specimen may interfere with test performance and
may yield a false positive result.
10. The accuracy of the test depends on the quality of the swab sample. False negatives may
result from improper sample collection or storage.
11. Positive results of COVID-19 may be due to infection with non-SARS-CoV-2 coronavirus
strains or other interference factors.

EXPECTED VALUES
The COVID-19 Antigen Rapid Test ( Swab) has been compared with
a leading commercial RT-PCR test. The correlation between these
two systems is no less than 98%.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

TCID50 = Tissue Culture Infectious Dose is the dilution of virus that under the conditions of
the assay can be expected to infect 50% of the culture vessels inoculated. LD50 = Lethal
Dose is the dilution of virus that under the conditions of the assay can be expected to kill
50% of the suckling mice inoculated.
Precision

Nasopharyngeal Swab Specimen

Intra-Assay＆Inter-Assay
Within-run and Between-run precision has been determined by using three specimens of
COVID-19 standard control. Three different lots of COVID-19 Antigen Rapid Test ( Swab) have
been tested using negative SARS-COV-2 Antigen weak and SARS-COV-2 Antigen Strong. Ten
replicates of each level were tested each day for 3 consecutive days. The specimens were
correctly identified>99% of the time.
Cross-reactivity
The following organisms were tested at 1.0x108 org/ml and all found to be negative when
tested with the COVID-19 Antigen Rapid Test
( Swab):

Sensitivity, Specificity and Accuracy
The COVID-19 Antigen Rapid Test ( Swab) has been evaluated with specimens obtained from
the patients. RT-PCR is used as the reference method for the COVID-19 Antigen Rapid Test
( Swab). Specimens were considered positive if RT-PCR indicated a positive result.
Specimens were considered negative if RT-PCR indicated a negative result.

COVID-19
Antigen

Positive
Negative
Total
Relative Sensitivity
Relative Specificity
Accuracy

RT-PCR
Total
Positive
Negative
80
2
82
3
189
192
83
191
274
96.4% (95%CI*: 89.8%~99.2%)
99.0% (95%CI*: 96.3%~99.9%)
98.2% (95%CI*: 95.8%~99.4%)

Arcanobacterium
Candida albicans

Nasal Swab Specimen

COVID-19
COVID-19Antigen
AntigenRapid
RapidTest
Test

COVID-19 Antigen

Positive
Negative

Total
Relative Sensitivity
Relative Specificity
Accuracy

RT-PCR
Total
Positive
Negative
65
0
65
5
60
65
70
60
130
92.9% (95%CI*: 84.1%~97.6%)
＞99.9% (95%CI*: 94.0%~100%)
96.2% (95%CI*: 91.3%~98.7%)

*Confidence Intervals
Specificity Testing with Various Viral Strains
The COVID-19 Antigen Rapid Test was tested with the following viral
strains. No discernible line at either of the test-line regions was
observed at these concentrations:
Description
Test Level
Adenovirus type 3
3.16 x 104 TCID50/ml
Adenovirus type 7
1.58 x 105 TCID50/ml
Human coronavirus OC43
2.45 x 106 LD50/ml
Influenza A H1N1
3.16 x 105 TCID50/ml
Influenza A H3N2
1 x 105 TCID50/ml
Influenza B
3.16 x 106 TCID50/ml
Human Rhinovirus 2
2.81 x 104 TCID50/ml
Human Rhinovirus 14
1.58 x 106 TCID50/ml
Human Rhinovirus 16
8.89 x 106 TCID50/ml
Measles
1.58 x 104 TCID50/ml
Mumps
1.58 x 104 TCID50/ml
Parainfluenza virus 2
1.58 x 107 TCID50/ml
Parainfluenza virus 3
1.58 x 108 TCID50/ml
Respiratory syncytial virus
8.89 x 104 TCID50/ml

Corynebacterium
Escherichia coli
Moraxella catarrhalis
Neisseria lactamica
Nesseria subllava

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
subspaureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pygenes
Streptococcus salivarius
Streptococcus sp group F

Interfering Substances
The interfering substances below were spiked with negative, SARS-CoV-2 Antigen
weak positive. No substances showed any interference with the COVID-19 Antigen
Rapid Test (Swab).
Substance
Concentration
Whole Blood
20μl/ml
Mucin
50μg/ml
Budesonide Nasal Spray
200μl/ml
Dexamethasone
0.8mg/ml
Flunisolide
6.8ng/ml
Mupirocin
12mg/ml
Oxymetazoline
0.6mg/ml
Phenylephrine
12mg/ml
Rebetol
4.5μg/ml
Relenza
282ng/ml
Tamiflu
1.1μg/ml
Tobramycin
2.43mg/ml
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The Swedicine COVID-19 Rapid Serological Test has a sensitivity of 97.1%, a
specificity of 100% and an accuracy of 99.3% for patients who had symptoms
or Covid 19, 11-24 days ago.

The results appear shortly after 15 minutes.
It is intended for the rapid and qualitative detection of IgM and IgG antibodies
to Covid 19 by a finger prick in individuals suspected of having COVID-19
infection.
A positive result with detectable IgM or IgM and IgG or IgG means that you

have been exposed to the Sars-CoV2 virus and that you have developed AntiCovid antibodies 19.

A negative result means that you have not been exposed to the Sars-Covid 19
virus for at least 11-24 days, but it does not mean that you currently do not
have Covid 19.

The COVID-19 branded Serological Rapid Test is performed by certified Health
Professionals

The results are provided immediately, by issuing a certificate.

2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette
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Whole Blood/Serum/Plasma
For professional in vitro diagnostic use only.
Package Insert I English
PRINCIPLE AND INTENDED USE
SWEDICINE 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette (COVID-19 IgM/IgG Rapid Test) is for the
rapid, qualitative detection of IgM and IgG antibodies to 2019-nCoV in human whole blood
(fingertip/venous), serum or plasma (1). The test is for in vitro diagnostic use only. For
professional use only. It is intended for clinical laboratories and healthcare professional use
only for point-of-care testing. Not for at-home testing. SWEDICINE 2019-nCoV IgG/IgM Rapid
Test Cassette is based on immunoassay technology (2). The Test Device contains: 1)
Conjugate pad: recombinant 2019-nCoV antigen labeled with colloidal gold which linked FITC,
FITC antibody and quality control antibody gold marker. 2) NC membrane: coated with two
detection lines (IgG line and IgM line) and one quality control line (C line). The IgM detection
line coated with mouse anti-human IgM monoclonal antibody detects the 2019-nCoV IgM
antibody. The IgG detection line coated with mouse anti-human IgG monoclonal antibody
detects the 2019-nCoV IgG antibody. The quality control line C is coated with quality control
antibody. When specimen is added to the specimen well, it will react with the reagents in the
Test Device. If the specimen contains IgM antibody, it will bind to the virus antigen labeled
with colloidal gold to form a sandwich complex with the coated anti-human IgM monoclonal
antibody at the IgM detection line. The IgM detection line will appear purplish-red indicating
the 2019-nCoV IgM antibody is positive. If the specimen contains IgG antibody, it will bind to
the virus antigen labeled with colloidal gold to form a sandwich complex with the coated
anti-human IgG monoclonal antibody at the IgG detection line. The IgG detection line will
appear purplish-red indicating the 2019-nCoV IgG antibody is positive. If neither IgG nor IgM
detection line appears, the test result will be negative. The Test Device also contains a quality
control line C which should appear purplish-red for all valid tests. If the quality control line C
does not appear, the test result will be invalid even if the IgM or IgG detection lines appear.
COMPOSITION
Each test kit contains the Test Devices, buffer, pipette (optional) and package insert.
Materials required but may not provided: safety lancet (for fingertip blood), alcohol pad or
timer.
STORAGE AND HANDLING
Store the test kit in a cool, dry place between 2-30°C. Keep away from light. Exposure to
temperature and / or humidity outside the specified conditions may cause inaccurate results.
Do not freeze or refrigerate. Use the test kits at temperatures between 15-30°C.
Use the test kits between 10-90% humidity.
Do not use the test kits beyond the expiration date (printed on the foil pouch and box label).
Note: All expiration dates are printed in Year-Month-Day format. 2021-06-01 indicates 1st
June 2021.
WARNINGS, PRECAUTIONS AND LIMITATIONS
Results from IgM/IgG antibody testing should not be used as the sole basis to diagnose or
exclude 2019-nCoV infection or to inform infection status (3)(4)(5).
Negative results do not rule out 2019-nCoV infection, particularly in those who have been in
contact with the virus. Follow-up testing with a molecular diagnostic and / or CT should be
considered to rule out infection in these individuals.
Positive results may be due to past or present infection with non-2019-nCoV coronavirus
strains, such as coronavirus HKU1, NL63, OC43, or 229E. Follow-up testing with a molecular
diagnostic and / or CT should be considered to confirm the testing result.
Not for at-home testing.
Not for the screening of donated blood.
Do not use highly hemolytic specimens.
Further molecular diagnostic and / or CT is recommended to identify the actual physical
situation (3)(4).
Do not reuse the Test Device. Do not use it beyond the expiration date.
Only use whole blood (fingertip/venous), serum or plasma as specimens. Follow the package
insert to obtain accurate results.
All parts of kit are considered biohazardous and can potentially transmit infectious diseases
from blood borne pathogens, even after you have performed cleaning and disinfection.
Follow proper precautions and all local regulations when disposing of the used test kits.
TEST PROCEDURE
Allow the Test Devices and buffer to equilibrate to 15-30°C prior to testing.
1. Place a Test Device on a clean and level surface.
2. Add 10 μL whole blood (fingertip/venous), serum or plasma onto the specimen well of a
Test Device.
3. Add 2 drops (about 60-80 μL) of buffer onto the specimen well of a Test Device.
4. Read the test result at 15 minutes. Don't read the result after 20 minutes.

Note: Handle buffer with caution, avoid any contact with eyes or skin. If spilled on eyes or
skin, wash thoroughly with water.

INTERPRETATION OF TEST RESULTS
1. Positive Results:
Positive 2019-nCoV IgM antibody:
Both the quality control line C and the IgM detection line appear, while the IgG detection line
does not appear.
Positive 2019-nCoV 2 IgG antibody:
Both the quality control line C and the IgG detection line appear, while the IgM detection line
does not appear.
Positive 2019-nCoV IgM and IgG antibodies:
All 3 lines appear, including the quality control line C and the IgM and IgG detection lines.
2. Negative Result:
Only the quality control line C appears, with no other line appearing on the IgM or IgG
detection lines. It indicates the test result is negative for both 2019-nCoV IgM and IgG
antibodies.
3. Invalid Result:
Quality control line C fails to appear indicating the test is invalid, no matter if the IgM or IgG
detection line appears or not. Collect a new specimen and perform another test with a new
Test Device.

QUALITY CONTROL
Internal procedural controls are included in the test. A colored line appearing in the control
region (C) is an internal procedural control. It confirms sufficient specimen volume and
correct procedural technique. Control standards are not supplied with this kit; however, it is
recommended that positive and negative controls be tested as a good laboratory practice to
confirm the test procedure and to verify proper test performance.
PERFORMANCE
SWEDICINE 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette was evaluated using 200 negative and
150 positive specimens as shown below:
Clinical Performance of negative sample
Negative coincidence Negative coincidence
Negative Cases
Negative coincidence
rate (SWEDICINE 2019- rate (SWEDICINE 2019(By PCR&CT)
rate (Total)
nCoV IgM)
nCoV IgG)
200
200 (100%)
200 (100%)
200 (100%)
Clinical Performance of positive sample (Symptoms appeared: 4-10 days)
Positive coincidence Positive coincidence
Positive Cases
Positive coincidence
rate (SWEDICINE 2019- rate (SWEDICINE 2019(By PCR&CT)
rate (Total)
nCoV IgM)
nCoV IgG)
80
65 (81.3%)
30 (37.5%)
65 (81.3%)
Clinical Performance of positive sample (Symptoms appeared: 11-24 days)
Positive coincidence Positive coincidence
Positive Cases
Positive coincidence
rate (SWEDICINE 2019- rate (SWEDICINE 2019(By PCR&CT)
rate (Total)
nCoV IgM)
nCoV IgG)
70
68 (97.1%)
67 (95.7%)
68 (97.1%)
Relative Specificity: 100%
Relative Sensitivity (Symptoms appeared: 4-10 days, IgM & IgG): 81.3%
Relative Sensitivity (Symptoms appeared: 11-24 days, IgM & IgG): 97.1%
Accuracy (Symptoms appeared: 4-10 days, IgM & IgG): 94.6%
Accuracy (Symptoms appeared: 11-24 days, IgM & IgG): 99.3%
Total accuracy: 95.1%

CROSS-REACTIVITY
The SWEDICINE 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette has been tested for SARS-COV
antibody, HPIV antibody, Influenza A&B virus antibody, C. pneumoniae antibody, MP antibody,
Adenovirus antibody, RSV antibody, HbsAb, HCV-Ab, TP antibody, HIV antibody, EBV antibody,
MLs antibody, CMV antibody, EV71 antibody, Mumps antibody and VZV antibody. The results
showed no cross-reactivity.
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The testFRWD Saliva Collection Kit is used to detect SARS-CoV-2 infection. This
is just a harvest kit. The molecular biological analysis of the sample is performed
by a testFRWD certified partner laboratory.

The test result is sent to the user by e-mail only after the molecular biological
evaluation by the laboratory. The saliva collection set includes a collection kit,

and the services of a biology partner laboratory and also the service of a health
professional who will assist you in the correct collection of the saliva sample.

The test has a sensitivity of 99.97%, a specificity of 99.99% and an accuracy of
99.99%

The results are sent by the laboratory on the same day if the sample is collected
by 11.00 am on a weekday or 9.00 am on Saturday. If collected after 11.00 the

results are sent the next day. If the Saliva harvest is collected on a Sunday, the
results will be sent on Monday until the end of the day.

A positive result indicates that you are infected with Sars-Cov 2 and a negative
result means that you are not infected with Sars-Cov2.

The Saliva Tests are performed by Health Professionals, certified
The responsible laboratory is obliged to report all results to SINAVE.

Certificates are eligible to travel.

