
2019-nCoV  IgG / IgM 
Hızlı Tanı Kiti   (2-30oC)

Kullanım amacı

2019-nCoV IgG / IgM Cihazı, IgG ve IgM antikorlarının, yeni bir 
koronavirüs (nCoV) türü olan  2019-nCoV’in, tam kan sayımı, 
serum ve plazma örneğinden nitelikli bir tespiti için hızlı kroma-

Özet

Koronavirüsler, yaygın soğuk algınlığı semptomlarından daha 
şiddetli pnömoniye kadar hastalığa neden olan büyük bir virüs 
ailesidir. Kapalı, tek zincirli RNA virüsleridir. Coronavirüsler zo-
onotiktir, hayvanlardan insanlara bulaşabilirler. Mevcut örnekler 
arasında Orta Doğu Solunum Virüsü (MER-CoV) ve Şiddetli Akut 
Solunum Sendromu (SARS-CoV) bulunmaktadır. Aralık 2019’da 
Çin’in Wuhan bölgesinde alışılmışın dışında bir koronavirüsün 
haberleri gelmeye başladı ve Ocak 2020’de Dünya Sağlık Örgütü 
yeni tür virüsü 2019-nCoV (Covid) olarak tanımladı. Semptomlar 
yüksek sıcaklık, öksürük ve nefes alma zorlukları olarak ortaya 
çıkıyor. Bağışıklığı baskılanmış bireylerde semptomlar daha şid-
detli olabilir, bu da pnömoniye, ciddi akut solunum sendromuna 
veya ölüme yol açabilir.

Test Prensibi

Test cihazında,  test bölgesinin iki farklı akanında membran 
üzerinde hareketsizleştirilen anti-human IgM ve anti-human 
IgG vardır. 2019-nCoV antijeni ile kaplanmış parçacık-
lar, numune çukurcuğunun yanındaki membrana yüklenir. 

  ,isenumun amzalp ayev mures adnısarıs itset nak maT
antijen kaplı parçacıklar ile etkileşime girdiği numune 
çukurcuğuna, eklenir ve numunede bulunan 2019-nCoV›ye 
karşı her antikor, antijene bağlanır. Antikor-partikül komp-
leksleri test bölgesinde anti-human IgG ve/veya anti-human 
IgM ile etkileşimde bulundukları ve yakalandıkları memb-
rana doğru kılcal yollardan hareket ederler. IgG ve / veya 
IgM test hattında renkli bir çizgi oluştuğunda pozitif bir 
sonuç gösterilmiş olur. Test bölgesinde herhangi bir çiz-
gi gelişmemesi negatif bir sonucu gösterir. Prosedürel bir 
kontrol görevi yerine getirmek için, kontrol çizgisi alanında 
her zaman uygun numune hacminin eklendiğini ve memb-

görünmelidir.

Önlemler

Yalnızca profesyonel in vitro diagnostik kullanım içindir. 
Numunelerin ve kitlerin kullanıldığı İyi Laboratuvar Uy-
gulaması prosedürlerini takip edin ve cihaza ve tüm numu-
nelere potansiyel olarak infeksiyöz gibi yaklaşın. Numune-
lerin doğru şekilde atılması için yerel düzenlemelere uyun. 
Testi gerçekleştirirken laboratuvar önlüğü, tek kullanımlık 
eldivenler ve koruyucu gözlük gibi koruyucu giysiler giyin. 
Nem ve sıcaklık sonuçları olumsuz etkileyebilir.

Depolama ve Stabilite

Kit oda sıcaklığında veya buzdolabında saklanabilir (2 - 
30oC). Test cihazı, ağzı mühürlü poşetin içinde üzerinde 
yazılı olan son kullanma tarihine kadar stabildir. Cihaz kul-
lanılana kadar mühürlü torbada kalmalıdır. Dondurmayın. 
Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Bufferın/tam-
pon  stabilitesi şişeyi açtıktan yaklaşık altı ay sonradır.

Test cihazı, 2019-nCoV IgG / IgM Hızlı Test 
membranında  şunları içerir ;

Verilen Malzemeler 
Ayrı ayrı keselerde test cihazları 
Damlalıklar 
Buffer/tampon 
Kullanma talimatları sayfası

Verilmeyen malzemeler  
Zamanlayıcı 
Numune toplama kabı 
Santrifüj

- 2019-nCoV antijeni 
- Keçi Anti-Fare IgG

- Anti-human IgG
- Anti-human IgM

Testin Sınırlılıkları

Bireysel deneklerden alınan tam kan, serum veya plazmada 2019-
nCoV antikorlarının varlığını test ederken, Test Prosedürü ve Test 
Sonucu Yorumu yakından izlenmelidir. Prosedürü izlememek 
yanlış sonuçlar verebilir.
2019-nCoV IgG / IgM Cihazı, belirtilen numune tiplerinde an-
ti-2019-nCoV IgG ve IgM antikorlarının kalitatif tespiti ile sı-
nırlıdır. Test bandının yoğunluğu, numunedeki antikor titresi ile 
doğrusal bir korelasyona sahip değildir.
Tek bir denek için negatif bir sonuç, saptanabilir bir anti-2019-n-
CoV IgG ve anti-2019-nCoV IgM antikoru seviyesinin bulunma-
dığını veya antikorların, numunenin toplandığı hastalık aşamasın-
da mevcut olmadığını gösterir. Bununla birlikte, negatif bir test 
sonucunun olması 2019-nCoV’ye maruz kalma veya enfeksiyon 
olasılığının olmaması anlamına gelmez.
Bu testle elde edilen sonuçlar 2019-nCoV enfeksiyonunun teşhi-
si için tek kriter olarak kullanılmamalı, ancak diğer teşhis prose-
dürleri ve klinik bulgularla birlikte kullanılmalıdır. Tam kan ör-
neklerinin hematokrit değeri test sonuçlarını etkileyebilir. Doğru 
sonuçlar için hematokrit seviyesi% 25 ile% 65 arasında olmalıdır.
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Numune Toplama ve Hazırlama

2019-nCoV IgG / IgM Cihaz testi tam kan, serum veya plazma 
kullanılarak yapılabilir.
Parmak iğnesi; Tam Kan örneklerini toplamak için, hastanın par-
mak ucundaki bir bölgeyi alkollü çubukla temizleyin. Kurumasını 

steril bir lanset (delici) ile delin ve ilk beliren kanı silin. Delme 
bölgesinde büyük bir damla kan bırakmak için önce eli sonra par-
mağı yavaşça sıkın. Kan damlasını damlalığa alın. Tam kan ör-
neklerini dondurmayın. Parmakla toplanan tam kanın hemen test 
edilmesi gerekir.
Venepunktur Tam Kan örnekleri: Standart venepunktur tekniği 
ile kanı toplayın. Tam kan, 2 – 80 C’ de saklandığında toplamadan 
sonra 48 saate kadar test için kullanılabilir.
Serum ve Plazma örnekleri: Hemolizi önlemek için serum ve 
plazmayı kırmızı kan hücrelerinden mümkün olan en kısa süre-
de ayırın. Sadece temiz, hemolize edilmemiş örnekler kullanın. 
EDTA, Heparin sitrat ve potasyum oksalat antikoagülanları kul-
lanılabilir. Serum ve plazma örnekleri 7 güne kadar 2 – 80 C’de 
saklanabilir. Uzun süreli saklama için numuneler -200 C’nin al-
tında dondurulmalıdır. Donmuş numuneler testten önce tamamen 
çözülmeli ve iyice karıştırılmalıdır. Numuneler tekrar tekrar çö-
zülmemeli ve tekrar dondurulmamalıdır. Numuneler başka yere 
taşınacaksa, etiyolojik birimlerin taşınmasına ilişkin yerel düzen-
lemelere uygun olarak paketlenmelidir.

Deneme Prosedürü

Herhangi bir teste 
başlamadan önce 
cihazı, numuneleri,  
bufer/tamponu ve 
kontrolleri tamamen 
oda sıcaklığına  
(15 – 30 C) getirin. 
Test cihazını mühürlü 
poşetten ayırın, temiz 
ve düz bir yüzeye 
yerleştirin ve hemen 
kullanın.

Serum ve Plazma 
örnekleri için
Damlalık kullanarak dolum hattına (yaklaşık 10 μl) ka-
dar numune alın ve numune çukurcuğuna aktarın. Numune 
çukurcuğuna  bufferdan/tampondan 2 damla ekleyin (yakla-
şık 80 μl) ve zamanlayıcıyı başlatın. Aşağıdaki görseli ince-
leyin. Bir pipet kullanarak, numune çukurcuğuna 10 μl serum 
veya plazma aktarın, 2 damla tampon (yaklaşık 80 μl) ekle-
yin ve zamanlayıcıyı başlatın.
Venepunktur Tam Kan için
Damlalık kullanarak dolum hattının yaklaşık 1 cm yukarısı-
na tam kan alın ve sonra numune çukurcuğuna 1 tam damla 
(yaklaşık 20 μl) boşaltın. Numune çukurcuğuna 2 damla tam-
pon ekleyin (yaklaşık 80 μl)  ve zamanlayıcıyı başlatın. Bir 
pipet kullanarak, 20 μl tam kan numune çukurcuğuna aktarın, 
2 damla tampon (yaklaşık 80 μl) ekleyin ve zamanlayıcıyı 
başlatın.
Parmak İğnesi Tam Kan için

Damlalık kullanarak dolum çizgisinin yaklaşık 1 cm yukarı-
sına tam kan alın ve sonra numune çukurcuğuna 1 tam damla 
(yaklaşık 20 μl) boşaltın. Numune çukurcuğuna 2 damla buf-
fer/tampon ekleyin (yaklaşık 80 μl) ve zamanlayıcıyı başlatın. 
Bir kılcal tüp kullanarak, delme bölgesinden kılcal hareket 
ile  tüpü kan ile doldurun ve yaklaşık 20 μl numune çukurcu-
ğunun içine boşaltın. Numune çukurcuğuna 2 damla tampon 
ekleyin (yaklaşık 80 μl)  ve zamanlayıcıyı başlatın. Renkli çiz-
gilerin görünmesini bekleyin. Sonuçları 10 dakikada okuyun.  
20 dakikadan sonra hiçbir sonuç yorumlamayın. 

IgG Pozitif  İki farklı renkli çizgi gö-
rünür. Bir bant  (C) kontrol çizgisinde 
görünür ve bir bant IgG test hattında 
(IgG) gelişir.
IgM Pozitif İki farklı renkli çizgi 
görünür. Bir bant (C)kontrol 
çizgisinde  görünür ve bir bant IgM 
test çizgisinde  (IgM) gelişir.
IgG ve IgM Pozitif  Üç farklı renkli 
çizgi görünür. Bir bant (C) kontrol 
çizgisinde görünür, bir bant IgG test 
hattında (IgG) gelişir ve  bir bant IgM 
test hattında (IgM) gelişir.

Sonuçların 
Yorumlanması

Negatif 
Kontrol bölgesinde (C), bir renkli çiz-
gi belirir. Test bölgelerinde belirgin 
renkli çizgi görünmez.

Geçersiz  Kontrol çizgisi görünmü-
yor. Yetersiz numune hacmi veya 
yanlış prosedür teknikleri, kontrol 
hattındaki başarısızlığın en olası ne-
denleridir. Prosedürü gözden geçirin 
ve testi yeni bir test cihazıyla tekrar-
layın. Sorun devam ederse, derhal 
test kitini kullanmayı bırakın ve yerel 
distribütörünüze başvurun.

NOT: Test hatlarındaki renk gelişiminin yoğunluğu, numu-
nede bulunan anti-2019-nCoV IgG veya anti-2019-nCoV 
IgM konsantrasyonuna bağlı olarak değişecektir. Bu nedenle, 
test hatlarında gelişen herhangi bir renk tonu pozitif kabul 
edilmelidir.

Kalite Kontrolleri

Testin içinde bir prosedür kontrolü vardır. (C) Kontrol böl-
gesinde görünen renkli bir çizgi dahili prosedür kontrolüdür. 
Yeterli numune hacmini ve doğru prosedürel tekniğini doğ-
rular. Bu kitle birlikte kontrol standartları verilmemiştir.

Serum/ Plasma 
10 µl

Whole blood
1 drop / 20 µl

Invalid



Metod PCR Toplam 
Sonuç2019-nCOV 

IgG/IgM Cihazı
Sonuçlar Pozitif Negatif
Pozitif 17 2 19
Negatif 3 48 51

Toplam Sonuç 20 50 70

Çapraz- reaktivite

Sonuçlar testteki bu numunelere ait herhangi bir çapraz reaktivite  göstermemiştir. 

Sembollerin Anlamları:

Katalog numarası Sıcaklık sınırı

Kullanım talimatlarına bakın Sıra numarası

In vitro diagnostik tıbbi cihaz Tarihe göre kullanım

Üretici Tekrar kullanmayın

 

Metod PCR Toplam 
Sonuç2019-nCOV  

IgG/IgM Cihazı
Sonuçlar Pozitif Negatif
Pozitif 20 1 21
Negatif 0 49 49

Toplam Sonuç 20 50 70

Performans Özellikleri:

2019-nCOV cihazının, , ticari test PCR ile sonuçları yüksek özgüllük ve duyarlık gösteren karşılaştırması yapılmıştır

IgG Sonuçları

 IgM Sonuçları

  * Güvenilirlik Aralıkları
 Özgüllük: 98.0% (95% CI*: 89.4% - 99.9%) 

Doğruluk: 98.6% (95%CI*: 92.3% - 99.96%)

  * Güvenilirlik aralığı
 Özgüllük: 96.0% (95% CI*: 86.3% - 99.5%) 

Doğruluk: 92.9% (95%CI*: 84.1% - 97.6%)

Referanslar:
1. Wuhan, Çin’de pnömoni vakaları kümesiyle ilgili Dünya 
Sağlık Örgütü Beyanı: 9 Ocak 2020.
2. Weiss SR, Lebowitz JL. Koronavirüs patogenezi. Adv 
Virus Res 2011; 81: 85-164.
3. Dünya Sağlık Örgütü. Coronavirus. www. who.int/he-
alth-topics/coronavirus.

Karışan  Maddeler

Yaygın olarak tam kan, serum ve plazma numunelerinde bulunan po-
tansiyel olarak karışan maddeler, numunelere test üzerindeki etkilerini 
tanımlamak için belirtilen konsantrasyonlarda ilave edilmiştir ve testte 
kullanılmıştır. Bunun sonucunda herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir.

Trigliserit: 50 mg / dl 
Askorbik Asit: 20 mg / dl,
Hemoglobin: 1000 mg / dl 
Bilirubin: 60 mg / dl, 
Kolesterol: 6 mg / dl
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