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Το ScheBo®• SARS-CoV-2 Quick είναι ένα οπτικό ανοσοχρωματογραφικό 

τεστ ταχείας ανίχνευσης για την ποιοτική ανίχνευση των αντισωμάτων 

SARS-CoV-2 IgM και IgG από δείγματα ορού, πλάσματος ή ολικού αίματος 

ανθρώπου. Είναι ένα διαγνωστικό τεστ (IVD) αποκλειστικά για 

επαγγελματική χρήση.  

Το ScheBo®• SARS-CoV-2 Quick είναι απαραίτητο για την διάγνωση της 

λοίμωξης από SARS-CoV-2 και για την πρώιμη ανοσολογική απόκριση.  

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, οι δημοσιονομικές αρχές υγείας ανέφεραν 

αρκετές περιπτώσεις οξέος αναπνευστικού συνδρόμου στην πόλη της 

Wuhan στην περιοχή Hubei της Κίνας. Οι Κινέζοι επιστήμονες σύντομα 

ταυτοποίησαν έναν νέο κοροναϊό ως την κύρια αιτία πρόκλησης. Η 

ασθένεια αναφέρεται πλέον ως Coronavirus Desease 2019 (COVID-19), και 

ο υπεύθυνος ιός αποκαλείται Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Είναι ένα νέο είδος κοροναϊού που δεν είχε 

ανιχνευτεί πρωτύτερα στους ανθρώπους. Τα πιο κοινά συμπτώματα 

λοίμωξης είναι, πυρετός, βήχας, δυσκολία στην αναπνοή, πόνος στους μυς 

και τις αρθρώσεις, πονόλαιμος, πονοκέφαλος, ναυτία και εμετός. Στις πιο 

σοβαρές περιπτώσεις, η λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονία, 

σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, ανεπάρκεια ήπατος ακόμα και 

θάνατο. Ο κύριος τρόπος μετάδοσης γίνεται μέσω σταγονιδίων που 

δημιουργούνται κατά τον βήχα και το φτέρνισμα. Αυτά τα σταγονίδια 

απορροφώνται από το άλλο άτομο μέσω των βλεννογόνων της μύτης, του 

στόματος και των ματιών. Η μετάδοση μέσω μολυσμένων επιφανειών δεν 

μπορούν να αποκλειστούν, ειδικά κατά την άμεση γειτνίαση του 

μολυσμένου ατόμου.  

Το ScheBo®• SARS-CoV-2 Quick βασίζεται στην ανοσοχρωματογραφική 

μέθοδο. Τα ειδικά αντισώματα SARS-CoV-2 IgM/IgG ανιχνεύονται από 

το ανασυνδιασμένο αντιγόνο SARS-CoV-2 και το μονοκλωνικό έναντι 

του ανθρώπου IgM/IgG αντισώματος. Το SARS-CoV-2 IgM/IgG του 

δείγματος αντιδρά με το ανασυνδυασμένο αντιγόνο SARS-CoV-2 

προσδεδεμένο σε χρυσά σωματίδια. Αυτό το σύμπλεγμα μεταφέρεται 

κατά μήκος της μεμβράνης μέχρι τις γραμμές δοκιμής IgM/IgG, οι 

οποίες έχουν προσδεδεμένο ένα μονοκλωνικό έναντι του ανθρώπου 

IgM/IgG αντισώμα έναντι του συμπλέγματος SARS-CoV-2 IgM/IgG. 

Όταν το αποτέλεσμα είναι θετικό, το, ιχνηθετημένο με χρυσό, 

σύμπλεγμα SARS-CoV-2 ανασυνδυασμένου αντιγόνου-αντισώματος 

δεσμεύεται στην γραμμή δοκιμής IgM/IgG δημιουργώντας το ροζ 

χρώμα. Όταν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, το δείγμα δεν περιέχει 

σύμπλεγμα SARS-CoV-2 ανασυνδυασμένου αντιγόνου-αντισώματος 

που μπορεί να προσδεθεί στη γραμμή δοκιμής IgM/IgG, οπότε και δεν 

δημιουργείται χρώμα. Η δημιουργία της γραμμής ελέγχου (Control 

line, C) εγγυάται ότι η εφαρμογή του δείγματος και η μετακίνησή του 

έγιναν σωστά και ότι το τεστ έχει εκτελεστεί όπως πρέπει.  

 

 

 

 

 

 

1. ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2. ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΕΣΤ 
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20 Δοκιμαστικές κασέτες 
20 Πιπέτες 
1 Διάλυμα Δείγματος 
Οδηγίες χρήσης 
 

Τα δείγματα θεωρούνται δυνητικά μολυσματικά. Οι χρήστες θα πρέπει να 

φορούν προστατευτικά ρούχα και να έχουν πάρει περεταίρω προφυλάξεις 

ασφαλείας για να αποφύγουν ή να μειώσουν τον κίνδυνο μόλυνσης.  

 

Το ScheBo®• SARS-CoV-2 Quick μπορεί να αποθηκευτεί στους 2-30oC για 

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Μην καταψύχετε! Η 

δοκιμαστική κασέτα μέσα στην σακούλα αλουμινίου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί εντός μιας ώρας μετά το άνοιγμα.  

1. Εφαρμόζεται σε δείγμα ολικού αίματος, ορού ή πλάσματος 

ανθρώπου. 

2. Συστήνεται η άμεση εφαρμογή του δείγματος μετά τη συλλογή του. 

Εναλλακτικά, μπορεί να αποθηκευτεί έως 5 μέρες στο ψυγείο. Για 

μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης, το δείγμα μπορεί να 

αποθηκευτεί στους -20oC. Αποφύγετε αλλεπάλληλες ψύξεις και 

αποψύξεις του δείγματος. 

3. Αφήστε τα δείγματα να έρθουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και 

ανακινήστε καλά πριν το τεστ. Εάν υπάρχουν ορατά σωματίδια στο 

δείγμα, αυτό θα πρέπει να φυγοκεντρηθεί πριν το τεστ, ώστε να 

αφαιρεθούν οι κατακρημνίσεις.  

4. Εάν το δείγμα είναι λιπαιμικό, αιμολυμένο ή θολό, μην το 

χρησιμοποιήσετε για να κάνετε το τεστ, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί 

να επηρεαστεί. 

 

1. Το δείγμα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Ανακινήστε το 

καλά πριν την εφαρμογή του. 

2. Τοποθετήστε την κασέτα σε μια επίπεδη επιφάνεια. Πριν ανοίξετε τη 

συσκευασία, αφήστε την κασέτα και το διάλυμα δείγματος να έρθει 

σε θερμοκρασία δωματίου. 

3. Τοποθετήστε 10μl (1 σταγόνα με την πιπέτα που περιλαμβάνεται) του 

δείγματος στην ειδική οπή της κασέτας. Αμέσως, προσθέστε στο ίδιο 

σημείο 80μl (2 σταγόνες) από το διάλυμα δείγματος. Σιγουρευτείτε ότι 

δεν υπάρχει φυσαλίδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.  

4. Διαβάστε και αξιολογήστε το αποτέλεσμα μετά από 15 λεπτά.  

 

  

 

 

 

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ 

4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΣΤ 
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Έλεγχος Ποιότητας: Το τεστ περιέχει ένα εσωτερικό σημείο ελέγχου 

(control). Όταν δημιουργηθεί η γραμμή στην περιοχή του σημείου 

ελέγχου (C), τότε το τεστ έχει εκτελεστεί σωστά.  

 

 

 

• Τα αποτελέσματα του τεστ είναι μόνο για βοήθεια στην κλινική 

διάγνωση. 

• Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν την λοίμωξη από 

SARS-CoV-2, ειδικά για όσους ήρθαν σε επαφή με τον ιό. Σε αυτά 

τα άτομα θα πρέπει το αρνητικό αποτέλεσμα να ακολουθείται και 

από τεστ μοριακής διαγνωστικής ώστε να αποκλειστεί η λοίμωξη 

με βεβαιότητα. 

• Τα αποτελέσματα του τεστ αντισωμάτων δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται ως η μοναδική μέθοδος εξακρίβωσης ή 

αποκλεισμού της λοίμωξης ή του σταδίου αυτής.  

• Το ScheBo®• SARS-CoV-2 Quick προορίζεται μόνο για διαγνωστική 

χρήση. Το τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την ανίχνευση 

8. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Αρνητικό: Μια γραμμή δημιουργείται 

στην περιοχή ελέγχου (C). Δεν 

δημιουργείται γραμμή στην περιοχή (G) 

και (M). 

IgM Θετικό: Δύο γραμμές 

δημιουργούνται, μια στην περιοχή 

ελέγχου (C) και μια στην περιοχή (Μ). 

Ένδειξη οξείας λοίμωξης SARS-CoV-2.  

IgM και IgG θετικό: Τρεις γραμμές 

δημιουργούνται, μια στην περιοχή 

ελέγχου (C), μια στην περιοχή (G) και 

μια στην περιοχή (Μ). Ένδειξη μιας 

λοίμωξης SARS-CoV-2 σε εξέλιξη.  

IgG θετικό: Δυο γραμμές 

δημιουργούνται, μια στην περιοχή 

ελέγχου (C) και μια στην περιοχή (G). 

Ένδειξη μια παλιάς λοίμωξης SARS-

CoV-2.  

Άκυρο Αποτέλεσμα: Εάν δεν 

δημιουργηθεί γραμμή στην 

περιοχή ελέγχου (C), το τεστ είναι 

άκυρο.  

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
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των αντισωμάτων του SARS-CoV-2 σε δείγμα ολικού αίματος, 

ορού ή πλάσματος ανθρώπου. Με το ποιοτικό αυτό τεστ δεν 

μπορεί να εξακριβωθεί ούτε η ποσοτική τιμή ούτε το ποσοστό 

αύξησης της συγκέντρωσης του αντισώματος SARS-CoV-2. 

• Ένα αρνητικό τεστ σημαίνει ότι η συγκέντρωση του αντισώματος 

του εξεταζόμενου δείγματος είναι κάτω από το όριο ανίχνευσης 

του τεστ. Αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν την λοίμωξη 

από SARS-CoV-2.  

• Όπως με όλα τα διαγνωστικά τεστ, όλα τα αποτελέσματα θα 

πρέπει να συνυπολογίζονται μαζί με άλλες κλινικές πληροφορίες 

και άλλες μεθόδους εξέτασης που είναι διαθέσιμες στον γιατρό.  

• Δείγματα με υψηλούς τίτλους ετεροφιλικών αντισωμάτων ή 

ρευματοειδών παραγόντων μπορεί να επηρεάσουν τα 

αποτελέσματα.  

 

Ευαισθησία και Ειδικότητα. Μια συγκριτική μελέτη εφαρμόστηκε σε 

226 δείγματα από το Πρώτο Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο του 

Πανεπιστημίου Ιατρικής του Anhui, συμπεριλαμβανομένων 78 

δειγμάτων με άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού, 108 δειγμάτων 

υγιών ατόμων και 40 δειγμάτων κλινικά εξακριβωμένων ασθενών με 

SARS-CoV-2. Όλα τα δείγματα εξετάστηκαν με το ScheBo®• SARS-CoV-

2 Quick. Τα αποτελέσματα της ανίχνευσης και της κλινικής διάγνωσης 

των IgM και IgG του SARS-CoV-2 αναλύθηκαν στατιστικά με kappa 

ανάλυση συνέπειας. 

 

 

Μέθοδος 
Αποτελέσματα 

Κλινικής Διάγνωσης Σύνολο 
ScheBo 

SARS-CoV-
2 για IgM 

Αποτελέσματα Θετικά Αρνητικά 

Θετικά 39 1 40 

Αρνητικά 1 185 186 

Σύνολο Αποτελεσμάτων 40 186 226 

 

Μέθοδος 
Αποτελέσματα 

Κλινικής Διάγνωσης Σύνολο 
ScheBo 

SARS-CoV-
2 για IgG 

Αποτελέσματα Θετικά Αρνητικά 

Θετικά 39 0 39 

Αρνητικά 1 186 187 

Σύνολο Αποτελεσμάτων 40 186 226 

 

Αντίσωμα Μέθοδος Αναφοράς Ευαισθησία Ειδικότητα 

SARS-CoV-2 
IgM 

COVID-19 αποτελέσματα 
κλινικής διάγνωσης 

97,5% 99,5% 

SARS-CoV-2 
IgG 

COVID-19 αποτελέσματα 
κλινικής διάγνωσης 

97,5% 100% 

 

Μια μελέτη 40 επιβεβαιωμένων SARS-CoV-2 ασθενών, που έγινε με το 

κιτ ScheBo®• SARS-CoV-2 Quick σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μετά 

την εμφάνιση των συμπτωμάτων, έδειξε το παρακάτω θετικό ποσοστό 

των αποτελεσμάτων του τεστ αντισωμάτων IgM/IgG: 

 

 

10. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

11. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
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Ημέρες μετά την 
εμφάνιση 

συμπτωμάτων 

1-3 
ημέρες 

4-6 
ημέρες 

7-9 
ημέρες 

>9 ημέρες 

SARS-CoV-2 IgM 
και IgG 

55% 75% 95% 97,5% 

 

Μια μελέτη διασταυρούμενης αντίδρασης με ελάχιστο αριθμό 5 

δειγμάτων έχει δημοσιευτεί για κάθε ασθένεια ή μέσο λοίμωξης όπως 

αναφέρεται παρακάτω: 

Anti-Influenza A IgM/IgG, Anti-Influenza B IgM/IgG, Anti-HVC IgG/IgM, 

Anti-HBV IgG/IgM, ANA IgG/IgM, Anti-Respiratory Syncytial Virus 

IgG/IgM, Anti-Haemophilus Influenza IgG/IgM.  

Τα αποτελέσματα δεν εμφάνισαν διασταυρούμενη αντίδραση.  

Οι παρακάτω πιθανές παρεμβάλουσες ουσίες έχουν προστεθεί στα 

θετικά και αρνητικά δείγματα του ScheBo®• SARS-CoV-2 Quick. 

Καμία από τις πιθανές παρεμβάλουσες ουσίες δεν επηρέασε το 

αποτέλεσμα του τεστ ScheBo®• SARS-CoV-2 Quick. 

 

 

 

 

• Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε 

το τεστ. 

• Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων θα πρέπει να γίνει αυστηρά 

σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. 

• Το τεστ πρέπει να γίνει σε ένα εργαστήριο με κατάλληλες 

συνθήκες. Όλα τα δείγματα και τα υλικά στη διαδικασία του τεστ 

θα πρέπει να χειριστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

λειτουργίας των εργαστηρίων λοιμογόνων ασθενειών.  

• Προστατέψτε το προϊόν από την υγρασία. 

• Όλα τα αντιδραστήρια και τα δείγματα θα πρέπει να έρθουν σε 

θερμοκρασία δωματίου (15-30oC) πριν τη χρήση.  

• Μη χρησιμοποιείτε λιπαιμικά δείγματα.  

• Μη χρησιμοποιείτε αιμολυμένα δείγματα.  

• Μη χρησιμοποιείτε θολερά δείγματα.  

• Μην αραιώνετε το δείγμα προς εξέταση. 

• Μην αποθηκεύετε το κιτ στην κατάψυξη.  

12. ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

13. ΠΑΡΕΜΒΑΛΟΥΣΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

aufgereinigtes Mucin 
60 g/L 

Triglycerid 37 
mmol/L 

Hämoglobin 2 g/L 

Bilirubin 342 μmol/L Rheumafaktor 30 
IU/mL 

HAMA 25 mg/mL 

a-Interferon 40 ng/mL Zanamivir 10 μg/L Ribavirin 20 mg/mL 

Oseltamivir 250 μg/L Peramivir 30 mg/L Lopinavir 12 mg/L 

Ritonavir 12,5 mg/L Abidol 10 μg/mL Levofloxacin 25 mg/L  

Azithromycin 25 
mg/mL 

Ceftriaxon 10 μg/mL Meropenem 3,3 
mg/mL 

Tobramycin 125 mg/L Histaminhydrochlorid 
50 mg/L 
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15. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

Ιατροτεχνολογικό προϊόν για In-vitro διαγνωστική χρήση 

Αριθμός καταλόγου 

Κωδικός παρτίδας 

Κατασκευαστής 

Ημερομηνία παραγωγής 

Ημερομηνία λήξης 

Μην χρησιμοποιείτε εάν το κουτί έχει καταστραφεί 

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης 

Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης 

Περιεχόμενο επαρκές για 20 τεστ 

Μην το επαναχρησιμοποιείτε 

Προσοχή 

Να μην βραχεί 

16. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 


