
Ny Coronavirus (SARS-Cov-2) 
Antigen Hurtig Testanordning (Spyttest) 

Indlægsseddel (DK)

EN HURTIG TEST TIL KVALITATIV DETEKTION AF NYE CORONAVIRUS 
ANTIGEN I MENNESKELIG SPYT.
Kun til professionel in vitro diagnostisk brug.

ANVENDELSESFORMÅL
Ny coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Device (spyt) er en in vitro diagnostisk test til 
kvalitativ påvisning af nukleoprotein og spike glycoprotein af Coronavirus Disease 2019 i 
humant oropharyngealt spyt, ved hjælp af den hurtige immunokromatografiske metode som en 
hjælp i diagnosticering af SARS-Cov-2 infektioner. Identifikationen er baseret på de 
monoklonale antistoffer, der er specifikke for det nye coronavirus-antigen. Det vil give et resultat 
om testen er positiv (+) eller negativ (-) eller ugyldig.

RESUMÉ 
De nye coronavirusser tilhører β-slægten. COVID-19 er en akut luftvejsinfektionssygdom. Folk er 
generelt modtagelige. I øjeblikket er de patienter, der er inficeret med den nye coronavirus, 
hovedkilden til infektion; asymptomatisk inficerede mennesker kan også være en smitsom kilde. 
Baseret på den nuværende epidemiologiske undersøgelse er inkubationsperioden 1 til 14 dage, 
for det meste 3 til 7 dage. De vigtigste manifestationer omfatter feber, træthed og tør hoste. 
Tilstoppet næse, løbende næse, ondt i halsen, myalgi og diarré findes i nogle få tilfælde. Svært 
akut respiratorisk syndrom - coronavirus-2 (SARS-CoV-2) er en indkapslet, ikke-segmenteret 
positiv sans rna-virus. Det er årsagen til, at Coronavirus-0-sygdommen (COVID-19), som er 
almindelig for mennesker, er smitsom. SARS-CoV-2 har adskillige strukturelle proteiner, 
herunder spike (S), kappe (E), membran (M) og nucleocapsid (N).
På nuværende tidspunkt er der mange varianter af det nye coronavirus (SARS-CoV-2), og 
N501Y-mutationen og dens omtrentlige varianter har tiltrukket sig opmærksomhed, fordi deres 
mutationsposition er placeret i spike-glycoproteinets receptorbindende domæne af viruset, og 
derved ændres den virusinficerede effektivitet. I silico-analyse viste, at N501Y-mutationen ikke 
ændrede den primære og tertiære proteinstruktur af spikeprotein RBD-domænet. Derfor forbliver 
dens antigenicitet uændret.

PRINCIP
Ny Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Device (spyt) er en immunokromatografisk 
membrananalyse, der bruger meget følsomme monoklonale antistoffer over for ny coronavirus.
Teststrimlen er sammensat af følgende tre dele, nemlig prøvepude, reagenspude og 
reaktionsmembran. Reagensmembranen indeholder det kolloide guld konjugeret med de 
monoklonale antistoffer mod Novel coronavirus; reaktionsmembranen indeholder de sekundære 
antistoffer mod Novel coronavirus og de polyklonale antistoffer mod museglobulin, som er præ-
immobiliseret på membranen.
Når spytprøven modtages af testen, bliver den konjugerede opløsning fra reagenspuden opløst 
og migrerer sammen med spyttet. Når den nye coronavirus er til stede i spytprøven, dannes der 
et kompleks mellem det anti-novel coronavirus-konjugat, og virussen vil blive fanget/detekteret 
af den specifikke anti-novel coronavirus monoklonale coatet på T-regionen. Uanset om prøven 
indeholder virussen eller ej, fortsætter opløsningen med at migrere for at støde på et andet 
reagens (et anti-muse-IgG-antistof), der binder de resterende konjugater og derved producerer 
en rød linje på C-regionen.
Den nye coronavirus (SARS-Cov-2) hurtige antigentest (spyt) kan påvise både SARS-Cov-2-
nukleoproteinet såvel som SARS-Cov-2-spidsproteinet. Ved ELISA bestemte vi, at det antistof, 
vi bruger, binder til aminosyrerne 511-531 i SARS Cov-2 spike-proteinet.
Detekterbarheden af genetiske SARS-CoV-2-varianter blev testet ved at undersøge 
følsomheden over for rekombinante SARS-Cov-2-spidsproteiner (319 til 541aa). I disse test 
opnåede den nye coronavirus (SARS-Cov-2) antigen-hurtige test de samme værdier ved 
påvisning af B.1.1.7 (UK) og B.1.351 (SA) varianter, som når standardvarianten blev påvist.

REAGENSER
Reagensmembranen indeholder det kolloide guld konjugeret med de monoklonale antistoffer 
mod ny coronavirus; reaktionsmembranen indeholder de sekundære antistoffer mod ny 
coronavirus og de polyklonale antistoffer mod museglobulin, som er præ-immobiliseret på 
membranen.

FORHOLDSREGLER
• Kun til in vitro diagnostisk brug.
• Må ikke bruges efter udløbsdatoen.
• Sørg for, at foliepose, der indeholder testenheden, ikke er beskadiget, før den åbnes til brug.
• Udfør testen ved stuetemperatur 15 til 30°C.
• Bær handsker, når du hænger prøverne, undgå at røre ved reagensmembranen og 
prøvevinduet.
• Alle prøver og brugt tilbehør skal behandles som smittefarlige og kasseres i henhold til lokale 
regler. - Undgå at bruge blodige prøver til test.

OPBEVARING OG STABILITET
Opbevar den nye coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test-enhed (spyt) ved 
stuetemperatur eller nedkølet (2-30°C). Må ikke fryses. Alle reagenser er stabile indtil 
udløbsdatoerne markeret på deres ydre emballage og bufferhætteglas.

PRØVEINDSAMLING OG FORBEREDELSE 
1. Prøvesamling:
Den orale væskeprøve skal udtages ved hjælp af de opsamlingsværktøjer, der følger med 
sættet. Følg den detaljerede brugsanvisning nedenfor. Der må ikke bruges andre 
indsamlingsværktøjer med denne analyse. Oral væske opsamlet på et hvilket som helst 
tidspunkt af dagen kan bruges.

2. Prøveforberedelse:
Når spyttet er opsamlet, følg vejledningen for at forberede prøven med buffer, der følger med 
sættet.

MATERIALER
Materialer leveret

 Test enheden
 Indlægsseddel
 Rørstativ*

 Pipette
  Drypdyse
  Spytopsamlingskoppose

  Ekstraktionsbuffer
  Blande rør
  Plastpose

*20-testpakken indeholder rørstativet, 1-test- og 5-test-pakken bruger selve testboksen 
som rørstativ.

Materialer påkrævet, men som ikke medfølger:

 Timer 

BRUGSANVISNING
Prøverne bør være  stuetemperatur (15-30°C) før testning. Anbring ikke noget i munden, 
inklusive mad, drikke, tyggegummi, tobak, vand og mundskyllemidler i mindst 10 
minutter før indsamling af oral væskeprøve.
1. Spyt nok spyt i spytopsamlingskoppen/posen.
2. Tag et blanderør og en flaske ekstraktionsbuffer ud, fjern låget til ekstraktionsbufferen, tilsæt al 
ekstraktionsbufferen i blanderøret. 

3. Træk nok spyt op med en pipette. Sikre dig at væsken niveauet ikke overstiger den første 
bobbel på pipetten, nu overføreres alt spyt i pipetten og ned i blanderøret.

4. Tag en drypdyse ud og sæt det på blandingsrøret, ryst forsigtigt blandingsrøret lodret i ca. 5 
sekunder, så spyt blandes godt med ekstraktionsbuffer. Fold den brugte kop/pose på midten 
og smid den i plastikposen som medicinsk affald i overensstemmelse med lokale regler.

5. Fjern testanordningen fra den forseglede foliepose og brug den så hurtigt som muligt. De 
bedste resultater opnås, hvis analysen udføres umiddelbart efter åbning af folieposen. Anbring 
testenheden på en ren og flad overflade. Overfør 3 dråber prøve til prøvebrønden på 
testenheden lodret, start timeren.
6. Læs resultatet efter 10~20 minutter. Aflæs ikke resultater efter 20 minutter.

FORTOLKNING AF RESULTATER 
(Se venligst illustrationen ovenfor)

POSITIV(Positive): To røde streger vises. En rød linje vises i kontrolområdet (C), og en rød linje i 
testområdet (T). Farvens nuance kan variere, men den bør betragtes som positiv, når der er en 
svag streg.
NEGATIV(Negative): Kun én rød linje vises i kontrolområdet (C), og ingen linje i testområdet (T). 
Det negative resultat indikerer, at der ikke er nogen nye coronavirus-partikler i prøven, eller at 
antallet af virale partikler er under det detekterbare område.
UGYLDIG (Invalid): Der vises ingen rød linje i kontrolområdet (C). Testen er ugyldig, selvom der 
er en linje på testregion(T). Utilstrækkelig prøvevolumen eller forkerte procedureteknikker er de 
mest sandsynlige årsager til kontrolfejl. Gennemgå testproceduren og gentag testen med en ny 
testenhed. Hvis problemet fortsætter, skal du straks stoppe med at bruge testsættet og kontakte 
din lokale distributør.

BEGRÆNSNINGER
• Ny coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test-enhed (spyt) er en akut-fase screeningstest 
til kvalitativ påvisning. Den indsamlede prøve kan indeholde antigenkoncentrationer under 
reagensets følsomhedstærskel, så et negativt testresultat udelukker ikke infektion med ny 
coronavirus.
• Ny coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test-enhed (spyt) registrerer levedygtig

ikke-levedygtigt nyt coronavirus-antigen. Testydelsen afhænger af antigenbelastningen i prøven 
og korrelerer muligvis ikke med cellekultur udført på den samme prøve. En positiv test 
udelukker ikke muligheden for, at andre patogener kan være til stede, derfor skal resultaterne 
sammenlignes med alle andre tilgængelige kliniske og laboratorieoplysninger for at stille en 
nøjagtig diagnose.
• Et negativt testresultat kan forekomme, hvis niveauet af udtrukket antigen i en prøve er under 
testens følsomhed, eller hvis der opnås en prøve af dårlig kvalitet.
• Ydelsen af testen er ikke blevet fastlagt til overvågning af antiviral behandling af ny 
coronavirus.
• Positive testresultater udelukker ikke samtidige infektioner med andre patogener.
• Negative testresultater er ikke beregnet til at give testresultat overfor andre coronavirus-
infektioner undtagen SARS-Cov-2.
• Børn har en tendens til at udskille virus i længere perioder end voksne, hvilket kan resultere i 
forskelle i følsomhed mellem voksne og børn.
•  Koncentrationen af virus i spyt er stærkt påvirket af faktorer som måltider, kost, rygning
åndefriskere osv. Følg derfor denne vejledning nøje, før du indsamler prøver. Et negativt resultat 
kan forekomme, hvis koncentrationen af antigen i en prøve er under testens detektionsgrænse, 
eller hvis prøven blev indsamlet eller transporteret forkert, derfor en negativ test Resultatet 
eliminerer ikke muligheden for SARS-Cov-2-infektion og bør bekræftes ved viral kultur eller PCR.

YDELSESKARAKTERISTIKA
Klinisk evaluering

Klinisk evaluering blev udført for at sammenligne resultaterne opnået med ny coronavirus
(SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test-enhed (spyt) og PCR-testresultat.
Ydeevnen er blevet bestemt ved hjælp af 405 Orofaryngealt spyt fra individuelle 
symptomatiske patienter med mistænkt COVID-19. Orofaryngealt spyt blev henvist til 
instruktionerne for brug af prøveindsamling og -forberedelse. Alle prøver blev udvalgt og 
derefter testet sekventielt på en blind måde. Testanordningens ydeevne blev matchet med 
resultaterne af et sammenlignet med kommercielt RT-PCR-reagens. Testenheden viste en 
sensitivitet på 92,9 % og en specificitet på 99,58 %. Resultaterne blev opsummeret nedenfor:

Tabel: Ny Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Hurtig Test-enhed (spyt) vs. PCR

Metode: 2019-nCoV Nucleic Acid 
Test Kit (RT-PCR) Total Resultat 

Den nye Coronavirus 
(SARS-Cov-2) Antigen hurtig 
testanordning (Spyttest) 

Resultat Positive Negative 
Positive 157 1 158 
Negative 12 235 247 

Total Resultat 169 236 405 
Klinisk følsomhed = 157/169= 92.9 % (95%CI*:87.89% to 96.00%) 
Klinisk specifikation =235/236=99.58% (95%CI*:97.39% to >99.99%) 
Nøjagtighed: (157+235)/ (157+1+12+235) *100%=96.79% (95%CI* 94.53% to 
98.17%) *Confidence Interval

Detektionsgrænse (LOD)
2019-nCoV Strain Tested Realy Tech product 
Stock 2019-nCoV Concentration 1 X 105 TCID50/mL 
Dilution 1/100 1/200 1/400 1/800 1/1600 
Concentration in Dilution tested (TCID50/ml) 1X103 5X102 2.5X 102 1.25X102 62.5 
Call rates of 20 replicates near cut-off 100(20/20) 100(20/20) 100(20/20) 95(19/20) 10(2/20) 
Limit of detection (LOD) per Virus Strain 1.25 X 102 TCID50/mL 

Krydsreaktioner
Krydsreaktionsundersøgelsen udført ved at bruge den nye coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen 
Rapid Test Device (spyt) til at teste en prøve, hvor hver koncentration af patogener, der er 
anført i den følgende tabel, tilføjes til de præparater, der er forberedte negative prøver og 
3XLOD positive prøver. Resultaterne viser, at de patogene, der er anført i følgende tabel, ikke 
har nogen krydsreaktion, der ville skabe falske positive eller negative resultater for SARS-
Cov-2-antigen.

Virus/Bacteria/Parasite Strain Concentration 
MERS-coronavirus N/A 72μg/mL 

Adenovirus 

Type 1 1.5 x 106TCID50/mL

Type 3 7.5 x 106TCID50/mL

Type 5 4.5 x 106TCID50/mL

Type 7 1.0 x 106TCID50/mL

Type 8 1.0 x 106TCID50/mL

Type 11 2.5 x 106TCID50/mL

Type 18 2.5 x 106TCID50/mL

Type 23 6.0 x 106TCID50/mL

Type 55 1.5 x 106TCID50/mL

Influenza A 

H1N1 Denver 3.0 x 108TCID50/mL

H1N1 WS/33 2.0 x 108TCID50/mL

H1N1 A/Mal/302/54 1.5 x 108TCID50/mL

H1N1 New Caledonia 7.6 x 108TCID50/mL

H3N2 A/Hong Kong/8/68 4.6 x 108TCID50/mL

Influenza B 

Nevada/03/2011 1.5 x 108TCID50/mL

B/Lee/40 8.5 x 108TCID50/mL

B/Taiwan/2/62 4.0 x 108TCID50/mL

Respiratory syncytial virus N/A 2.5 x 106TCID50/mL



Legionella pneumophila 
Bloomington-2 1 x 105 PFU/mL 
Los Angeles-1 1 x 105 PFU/mL 
82A3105 1 x 105 PFU/mL 

Rhinovirus A16 N/A 1.5 x 106TCID50/mL 

Mycobacterium tuberculosis 

K 1 x 105PFU/mL 
Erdman 1 x 105PFU/mL 
HN878 1 x 105PFU/mL 
CDC1551 1 x 105PFU/mL 
H37Rv 1 x 105PFU/mL 

Streptococcus pneumonia 

4752-98 [Maryland (D1)6B-17] 1 x 105PFU/mL 
178 [Poland 23F-16] 1 x 105PFU/mL 
262 [CIP 104340] 1 x 105PFU/mL 
Slovakia 14-10 [29055] 1 x 105PFU/mL 

Streptococcus pyrogens 
Typing strain T1 
[NCIB 11841, SF 130] 

1 x 105PFU/ml 

Mycoplasma pneumoniae 

Mutant 22 1 x 105PFU/ml 
FH strain of Eaton Agent 
[NCTC 10119] 

1 x 105PFU/ml 

36M129-B7 1 x 105PFU/ml 

Coronavirus 

229E 1.5 x106TCID50/mL 

OC43 1.5 x106TCID50/mL 

NL63 1.5 x106TCID50/mL 

HKU1 1.5 x106TCID50/mL 

Human etapneumovirus 
(hMPV) 3 Type B1 

Peru2-2002 
1.5 x106TCID50/mL 

Human Metapneumovirus 
(hMPV) 16 Type A1 

IA10-2003 
1.5 x106TCID50/mL 

Parainfluenza virus 

Type 1 1.5 x106TCID50/mL 

Type 2 1.5 x106TCID50/mL 

Type 3 1.5 x106TCID50/mL 

Type 4A 1.5 x106TCID50/mL 

Interfererende stoffers reaktion:
Da den blev testet med den ny coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Device (spyt), var 
der ingen interferens mellem enhedens reagenser og de potentielle interferensstoffer, der er 
anført i tabellen nedenfor, som ville skabe falske positive eller negative resultater for SARS-Cov 
-2 antigen.
Substance Concentration Substance Concentration 
Mucin 100μg/mL Acetylsalicylic acid 3.0 mM 
Whole Blood 5% (v/v) Ibuprofen 2.5 mM 
Biotin 100μg/mL Mupirocin 10 mg/mL 
Neo-Synephrine (Phenylephrine) 5%(v/v) Tobramycin 10μg/mL 
Afrin Nasal Spray (Oxymetazoline) 5%(v/v) Erythromycin 50uM 
Saline Nasal Spray 5%(v/v) Ciprofloxacin 50uM 
Homeopathic 5%(v/v) Ceftriaxone 110mg/mL 
Sodium Cromoglycate 10 mg/mL Meropenem 3.7μg/mL 
Olopatadine Hydrochloride 10 mg/mL Tobramycin 100μg/mL 
Zanamivir 5 mg/mL Histamine Hydrochloride 100μg/mL 
Oseltamivir 10 mg/mL Peramivir 1mmol/mL 
Artemether-lumefantrine 50uM Flunisolide 100μg/mL 
Doxycycline hyclate 50uM Budesonide 0.64nmol/ L 
Quinine 150uM Fluticasone 0.3ng/mL 
Lamivudine 1 mg/mL Lopinavir 6μg/mL 
Ribavirin 1 mg/mL Ritonavir 8.2mg/mL 
Daclatasvir 1 mg/mL Abidor 417.8ng/mL 
Acetaminophen 150uM Pooled human mouth wash N/A 

Dose Hook Effekt
Test SARS-CoV-2 vild stamme kulturmedium (koncentration 1X107 TCID50/ml) og multi 
fortyndingsprøver med den nye Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Hurtig Test anordning 
(spyt), ingen krogeffekt blev fundet.. 
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