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Antikor kontrolü ile Covid-19 testi
Kan, serum veya plazma örneklerindeki IgG ve IgM antikorlarının, 
hızlı şekilde kalitatif algılanması için

Ardından alkollü
bez ile çıkan ilk
kan damlasını
ve kesik bölgesini 
temizleyip,
dezenfekte edin.

Damlalık ile 1 damla kanı alın
ve kaset üzerinde  bulunan Sample (S) 

bölgesine bırakın.

Ardından 2 damla solüsyon
ekleyin ve bekleyin.

Solüsyonun tek veya 3 damla olması; kanın tek damladan az veya
fazla olması, testin geçersiz sonuç göstermesine neden olacaktır.

Clear - C 
Bünyede hiçbir şekilde
virüsün oluşmadığını,
kişinin virüse hiç yaka-
lanmadığını gösterir.

C , aynı zamanda test  kontrol şerididir ve
C’nin görülmediği tüm sonuçlar, geçersizdir.

Geçersiz test sonuç örnekleri :

IgM 
Bünyenin virüse
en az 2 gün önce
yakalandığını
işaret eder.
Bağışıklık sistemi,
IgM antikorunu,
2-5 gün arasında
kullanır.

IgM + IgG 
Bünyenin virüse
7 gün önce yaka-
landığını ve bağı-
şıklık sisteminin
yoğun şekilde
virüs ile mücadele
ettiğini gösterir.

IgG 
Bünyenin virüse
karşı bağışıklık
oluşturduğunu
gösterir.
IgG antikoru,
virüsün vücuttan
temizlendiğine de
işaret etmektedir.

Virüsün RNA’sını kontrol eden PCR
testlerinde, 2 kez üst üste Negatif
sonuç alınmasıyla, antikor testinde 
IgG elde edilmesi, aynı 
sonucu göstermektedir:
Bünyede virüs kalmamıştır.
IgG durumu, Pozitif olarak da
tanımlanır ancak bu sadece
kişinin bulaş aldığına işaret eder.

IgM antikoru, bağışıklık siste-
minin makrofajlardan sonra

ilk tepkilerinden olup, kanın 
yüzde 15’inde bulunur.

IgG antikoru ise IgM antikoru
yeterli olamadığında üretilir 

ve kanın yüzde 75’inde bulunur.
Hastalığı farkında olmadan 

geçiren hastaların IgG antikor-
ları, bir müddet sonra kaybolur 

ancak virüs, bağışıklık hafızasına
kaydedildiği için, yeniden yaka-
lanma durumunda vücudumuz 

IgG antikorunu hemen üretir.

% 100 İngiliz malı
2019-nCoV Coronavirus Rapid Test   IgM / IgG

Antijen’den membrana, plastik kapaklara
kadar tüm parçalar, İngiltere’de üretilmektedir. AMS Labs UK
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Kit içinde bulunan
küçük neşter ile
parmağınızda çok
küçük bir kesiği 
dikkatlice açın

www.amslabs.co.uk

İthalatçı : Emsa Ambulans AŞ     www.emsaambulans.com

Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Ulusal Takip Sistemi (UTS) Kodu

2019-nCoV Coronavirus Rapid Test   IgM / IgG AMS Labs UK
www.amslabs.co.uk

Önemli :  +2 ve +30 °C  arasında, 
serin ve kuru ortamda muhafaza ediniz.

SAKLAMA
ŞARTLARI

Numune Toplama ve Hazırlama

yavaşça sıkın. Kan damlasını damlalığa alın. Tam kan 

Standart venepunk-

 

dondurulmalıdır. Donmuş numuneler testten önce 

Deneme Prosedürü

(15 – 30 °

yaklaşık altı ay sonradır.

Damlalık kullanarak dolum hattına (yaklaşık 10 μl) kadar 
numune alın ve numune çukurcuğuna aktarın. Numune 

çukurcuğuna 10 μl serum veya plazma aktarın, 2 damla 

Damlalık kullanarak dolum hattının yaklaşık 1 cm 
yukarısına tam kan alın ve sonra numune çukurcuğuna 1 
tam damla (yaklaşık 20 μl) boşaltın. Numune çukurcuğu-

numune çukurcuğuna aktarın, 2 damla tampon (yaklaşık 

yukarısına tam kan alın ve sonra numune çukurcuğuna 1 
tam damla (yaklaşık 20 μl) boşaltın. Numune çukurcuğu-

ÖNEMLİ :

Neşter
Lancet

Medical Knife

Alkollü
parmak mendili

Alcotip Swab
Solüsyon

Damlalık
Dropper

Test Kaseti
Rapid Test

Cassette
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Tek kişilik kullanım için bileşenler : 4 parça ( 1-3-4-5 no.lu bileşenler )
2 no.lu bileşen olan Solüsyon, 20 test kitinin yeraldığı kutuda 1 adet
bulunmakta olup tüm test kasetlerinde ortak kullanılmaktadır.

8682792740009
      0532 618 13 73
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