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Το γονιδίωμα του SARS-CoV-2 κωδικοποιεί τθν πρωτεΐνθ spike, τθν 

πρωτεΐνθ καψιδίου, τθν μεμβρανικι πρωτεΐνθ και το 

νουκλεοκαψίδιο. Στθ διαδικαςία τθσ ιικισ ςυναρμολόγθςθσ, θ Ν-

πρωτεΐνθ προςδζνεται ςτο ιικό RNA και οδθγεί ςτθ δθμιουργία 

του ςπειροΐδοφσ νουκλεοκαψιδίου. Θ Ν-πρωτεΐνθ είναι υψθλά 

ανοςογόνοσ φωςφοπρωτεΐνθ που ςχετίηεται με τθν αντιγραφι του 

ιικου γονιδιϊματοσ και τθσ κυτταρικισ ςυματοδότθςθσ. Λογω τθσ 

ςυντθρθτικισ αλλθλουχίασ τθσ Ν-πρωτεΐνθσ, θ ανίχνευςθ τθσ Ν-

πρωτεΐνθσ του SARS-CoV-2 διακζτει μεγάλθ κλινικι ςθμαςία.  

Το κιτ ταχείασ ανίχνευςθσ χρθςιμοποιείται για τθν ποιοτικι 

ανίχνευςθ του αντιγόνου τθσ πρωτεΐνθσ νουκλεοκαψιδίου του 

SARS-CoV-2 (από εδϊ και εμπρόσ κα αναφζρεται ωσ SARS-CoV-2 

N-αντιγόνο) ςε δείγματα οροφ και ρινοφαρυγγικά ι/και 

ςτοματοφαρυγγικά δείγματα ανκρϊπου.  

 

 

 

 

 

Το τεςτ ταχείασ ανίχνευςθσ χρθςιμοποιεί ανοςοχρωματογραφικι 

μζκοδο φκοριςμοφ. Το δείγμα που πρόκειται να εξεταςτεί 

εφαρμόηεται ςτο παράκυρο δείγματοσ τθσ δοκιμαςτικισ καςζτασ. 

Το SARS-CoV-2 N-αντιγόνο ςτο δείγμα δθμιουργεί ζνα ςφμπλεγμα 

με το αντίςωμα ιχνθκετθμζνο με φκορίηοντα μικροςφαιρίδια. Το 

ςφμπλεγμα μετακινείται κατά μικοσ τθσ μεμβράνθσ και φτάνει τθν 

περιοχι του τεςτ (Τ-γραμμι) ςτθν οποία εφαρμόηεται ζνα δεφτερο 

αντίςωμα ζναντι του SARS-CoV-2 αντιγόνου. Τα αδζςμευτα 

φκορίηοντα μικροςφαιρίδια μετακινοφνται κατά μικοσ τθσ 

μεμβράνθσ ςτθν περιοχι ελζγχου (C-γραμμι) και δεςμεφονται από 

το αντίςωμα τθσ περιοχισ ελζγχου. Το αποτζλεςμα του τεςτ ςτο 

παράκυρο του τεςτ γίνεται ορατό με λάμπα UV με μικοσ κφματοσ 

365nm. Εάν και οι δφο, θ Τα-γραμμι και θ C-γραμμι φκορίηουν, το 

αποτζλεςμα του τεςτ είναι κετικό για το SARS-CoV-2 N-αντιγόνο. 

Εάν μόνο θ C-γραμμι φκορίηει και θ Τ-γραμμι δεν είναι ορατι, το 

αποτζλεςμα του τεςτ είναι αρνθτικό για το SARS-CoV-2 N-

αντιγόνο. Εάν θ C-γραμμι δεν είναι ορατι το αποτζλεςμα του τεςτ 

είναι άκυρο και το δείγμα κα πρζπει να εξεταςτεί με νζα 

δοκιμαςτικι καςζτα.  

1. ΡΟΟΙΗΟΜΕΝΘ ΧΘΣΘ 2. ΑΧΘ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΕΣΤ 



SARS-CoV-2 ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Οδθγίεσ Χριςθσ 

4 
 

 
25 Δοκιμαςτικζσ καςζτεσ 

25 Ριπζτεσ 

25 Αποςτειρωμζνουσ ςτυλεοφσ 

2 Διαλφματα Απομόνωςθσ (4ml) 

25 Δοχεία/Καπάκια απομόνωςθσ 

Οδθγίεσ χριςθσ 

4.1. Μόνο για in-vitro διαγνωςτικι χριςθ. Μθ το χρθςιμοποιείτε 

μετά τθν θμερομθνία λιξθσ. 

4.2. Τα δείγματα κα πρζπει να κεωροφνται ωσ δυνθτικά 

μολυςματικά. Οι χριςτεσ κα πρζπει να φοράνε προςτατευτικά 

ροφχα, μάςκεσ, γάντια και ςυςτινεται να παίρνουν και άλλα 

προςτατευτικά μζτρα ϊςτε να αποφφγουν ι να μειϊςουν τον 

κίνδυνο μόλυνςθσ. 

4.3. Αυτό το τεςτ κα πρζπει να εκτελείται ςτουσ 18-30oC. Το τεςτ 

και τα δείγματα κα πρζπει να ζρχονται ςε κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ πριν τθν εφαρμογι τουσ. 

4.4. Ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ χριςθσ με προςοχι. Θ ακρίβεια των 

αποτελεςμάτων τθσ μεκόδου δεν μπορεί να εγγυθκεί εάν υπάρχει 

οποιαδιποτε απόκλιςθ από τισ οδθγίεσ χριςθσ.  

4.5. Οι χριςτεσ πρζπει να χειρίηονται τα δυνθτικά μολυςματικά 

υλικά με προςοχι ςφμφωνα με τισ τοπικζσ απαιτιςεισ.  

4.6. Σκουπίςτε και ξεπλφνετε οποιαδιποτε διαρροι δείγματοσ με 

πολφ αποτελεςματικό απολυμαντικό. Αποφφγετε το πιτςίλιςμα και 

τθ δθμιουργία aerosol. 

4.7. Χρθςιμοποιιςτε μια/ζνα καινοφργιο πιπζτα/δοχείο για κάκε 

δείγμα ϊςτε να αποφφγετε επιμόλυνςθ. 

4.8. Μθν κοιτάτε απευκείασ τθν ακτινοβολία UV. 

4.9. Αποβάλετε όλα τα δείγματα και τα δυνθτικά μολυςματικά 

υλικά ςαν να ιταν μολυςμζνα ςε δοχεία αποβλιτων βιολογικοφ 

κινδφνου. 

4.10. Από τθ ςτιγμι που θ καςζτα απομακρυνκεί από τθ κικθ τθσ, 

εκτελζςτε αμζςωσ το τεςτ ϊςτε να αποφευχκεί θ ςυςςϊρευςθ 

υγραςίασ. Θ δοκιμαςτικι καςζτα είναι ευαίςκθτθ ςτθν υγραςία 

όπωσ και ςτθν ηζςτθ. 

4.11. Μθ χρθςιμοποιείτε τισ δοκιμαςτικζσ καςζτεσ εάν το 

περίβλθμά τουσ ζιναι χαλαςμζνο ι εάν θ αςφάλεια ζχει ςπάςει 

4.12. Θ δοκιμαςτικι καςζτα δεν μπορεί να επαναχρθςιμοποιθκεί.  

3. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ 

4. ΡΟΕΙΔΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
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Το τεςτ μπορεί να αποκθκευτεί ςτουσ 2-30oC για 12 μινεσ από τθν 

θμερομθνία παραγωγισ. Θ δοκιμαςτικι καςζτα μζςα ςτθν 

ςακοφλα αλουμινίου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί εντόσ μιασ ϊρασ 

μετά το άνοιγμα.  

 

Ακτινοβολία UV με μικοσ κφματοσ 365nm. 

7.1. Εφαρμόςιμο ςε ορό και ρινοφαρυγγικό ι/και 

ςτοματοφαρυγγικό δείγμα.  

7.2. Συςτινεται θ άμεςθ εφαρμογι του δείγματοσ μετά τθ 

ςυλλογι του. 

7.3. Εάν τα δείγματα ςτυλεοφ δεν εξεταςτοφν αμζςωσ, κα πρζπει 

να αποκθκευτοφν ςε ζνα ξθρό κακαρό ςωλθνάριο καλά κλειςτό 

(τοποκετιςτε το άκρο του ςτυλεοφ ςτο ςωλθνάριο και κόψτε το 

από το άνω άκρο του). Οι ςτυλεοί μποροφν να αποκθκευτοφν 

ςτουσ 2-8oC ζωσ 24 ϊρεσ. 

7.4 Τα δείγματα οροφ μποροφν να αποκθκευτοφν για 5 μζρεσ 

ςτουσ 2-8 oC. Για μακράσ διάρκειασ αποκικευςθσ το δείγμα κα 

πρζπει να αποκθκευτεί ςτουσ -20 oC. Αποφφγετε το 

επαναλαμβανόμενθ ψφξθ των δειγμάτων. Τα δείγματα μποροφν 

να υποβλθκοφν ςε ζωσ και 3 κφκλουσ ψφξθσ. 

 Αφιςτε τον ορό να ζρκει ςε κερμοκραςία δωματίου και 

ανακινιςτε καλά πριν τθν εφαρμογι. Εάν υπάρχουν ορατά 

ςωματίδια ςτον ορό, κα πρζπει να φυγοκεντρθκεί ϊςτε να 

απομακρυνκοφν. 

 Εάν υπάρχουν πολλά λιπίδια (ςυγκζντρωςθ 

τριγλικκεριδίων πάνω από 37mmol/L), αιμόλυςθ ι 

κολερότθτα ςτον ορό, μθν χρθςιμοποιιςετε το δείγμα 

ϊςτε να αποφφγετε τθ λανκαςμζνθ εκτίμθςθ του 

αποτελζςματοσ.  

 

 Χρονόμετρο 
 

 Ακτινοβολία UV με μικοσ κφματοσ 365nm 
 

 

 

7. ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

8. ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΡΟΥ ΔΕΝ ΡΑΕΧΟΝΤΑΙ 

6. ΕΦΑΜΟΣΙΜΑ ΜΕΣΑ 

7. ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

5. ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ 

ΗΩΘΣ 
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9.1. To τεςτ μπορεί να εκτελεςτεί ςφμφωνα με τθν τυπικι 

διαδικαςία ςυλλογισ δείγματοσ με ρινοφαρυγγικό ι 

ςτοματοφαρυγγικό ςτυλεό.  

9.2. Συλλογή δείγματοσ με ρινοφαρυγγικό ςτυλεό: Γείρετε το 

κεφάλι του αςκενοφσ πίςω κατά 70 μοίρεσ. Ειςάγετε τον ςτυλεό 

ςτο ρουκοφνι (ο ςτυλεόσ πρζπει να φτάςει ςτο τζρμα ίςα με τθν 

απόςταςθ από τα ρουκοφνια με το εξωτερικό άνοιγμα του 

αυτιοφ). Αφιςτε τον ςτυλεό ςτακερό ςε αυτι τθ κζςθ ϊςτε να 

απορροφιςει τισ εκκρίςεισ. Αργά απομακρφνετε τον ςτυλεό ενϊ 

τον περιςτρζφετε. 

9.3. Συλλογή δείγματοσ με ςτοματοφαρυγγικό ςτυλεό: Ειςάγετε 

τον ςτυλεό ςτισ περιοχζσ του οπίςκιου φάρυγγα και των 

αμυγδαλϊν. Τρίψτε τον ςτυλεό και ςτισ δφο αμυγδαλζσ και ςτον 

οπίςκιο φάρυγγα και αποφφγετε να αγγίξετε τθ γλϊςςα, τα δόντια 

και τα οφλα.  

9.4. Συςτινεται θ άμεςθ εφαρμογι του δείγματοσ μετά τθ 

ςυλλογι του.  

Βήμα 1: Μεταφζρετε 250 μl (6 ςταγόνεσ) διαλφματοσ απομόνωςθσ 

ςτο δοχείο απομόνωςθσ. 

Βήμα 2: Ειςάγετε τον ςτυλεό που ζχει ςυλλζξει τισ εκκρίςεισ ςτο 

διάλυμα απομόνωςθσ και περιςτρζψτε τον για περίπου 10 φορζσ 

ϊςτε να διαλφςετε το δείγμα μζςα ςτο διάλυμα όςο περιςςότερο 

γίνεται. 

Βήμα 3: Ριζςτε το άκρο του ςτυλεοφ ςτθν άκρθ του δοχείου 

απομόνωςθσ ϊςτε να κρατιςετε όςο γίνεται περιςςότερο υγρό 

εντόσ του δοχείου. 

Βήμα 4: Κλείςτε το δοχείο με το καπάκι. 

 

 

 

 

Βήμα 5: Ανοίξτε τθ κικθ αλουμινίου, αφαιρζςτε τθν δοκιμαςτικι 

καςζτα και τοποκετιςτε τθ ςε οριηόντια επιφάνεια. 

Βήμα 6: Γράψτε το νοφμερο του δείγματοσ πάνω ςτθν δοκιμαςτικι 

καςζτα. 

Μεταφζρετε 

250μl  

(6 ςταγόνεσ) 

διάλυμα 

απομόνωςθσ 

Ρεριςτρζψτε 

περίπου  

10 φορζσ 

Ριζςτε το  

ακρο του  

ςτυλεοφ 

Κλείςτε το 

δοχείο 

απομόνωςθσ με 

το καπάκι 

Ρροςκζςτε 80μl 

(3 ςταγόνεσ) 

ςτθν περιοχι 

του δείγματοσ 

9. ΣΥΛΛΟΓΘ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ 

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΥΛΕΟΥ 
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Βήμα 7: Ρροςκζςτε 80μl (3 ςταγόνεσ) από το εκχφλιςμα του 

δείγματοσ ςτθν περιοχι του δείγματοσ ςτθν δοκιμαςτικι καςζτα. 

Επιβεβαιϊςτε ότι δεν υπάρχει φυςαλίδα κατά τθ διαδικαςία.  

Βήμα 8: Διαβάςτε τα αποτελζςματα του τεςτ εντόσ 15 και 20 

λεπτϊν. Ραρατθριςτε το αποτζλεςμα του τεςτ αμζςωσ (εντόσ 10 

δευτερολζπτων) υπό τθν ακτινοβολία UV με μικοσ κφματοσ 

365nm. (Ζκκεςθ μακράσ διάρκειασ υπό τθν ακτινοβολία UV κα 

προκαλζςει μείωςθσ του ςιματοσ φκοριςμοφ που μπορεί να 

επθρεάςει το αποτζλεςμα.) 

 

 

 

 

Βήμα 1: Αφιςτε το δείγμα και τθν δοκιμαςτικι καςζτα να ζρκουν 

ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ.  

 

Βήμα 2: Ανοίξτε τθ κικθ αλουμινίου, αφαιρζςτε τθν δοκιμαςτικι 

καςζτα και τοποκετιςτε τθ ςε οριηόντια επιφάνεια. 

Βήμα 3: Γράψτε το νοφμερο του δείγματοσ ςτθν δοκιμαςτικι 

καςζτα. 

Βήμα 4: Συλλζξτε με πιπζτα 80μl (3 ςταγόνεσ ςτθν πιπζτα που 

περιλαμβάνεται) του δείγματοσ προσ εξζταςθ και εφαρμόςτε το 

τθν περιοχι του δείγματοσ ςτθν δοκιμαςτικι καςζτα. 

Επιβεβαιϊςτε ότι δεν υπάρχει φυςαλίδα κατά τθ διαδικαςία. 

Βήμα 5: Διαβάςτε τα αποτελζςματα του τεςτ εντόσ 15 και 20 

λεπτϊν. Ραρατθριςτε το αποτζλεςμα του τεςτ αμζςωσ (εντόσ 10 

δευτερολζπτων) υπό τθν ακτινοβολία UV με μικοσ κφματοσ 

365nm. (Ζκκεςθ μακράσ διάρκειασ υπό τθν ακτινοβολία UV κα 

προκαλζςει μείωςθσ του ςιματοσ φκοριςμοφ που μπορεί να 

επθρεάςει το αποτζλεςμα.) 

 

 

 

Διαβάςτε αμζςωσ το 

αποτζλεςμα (εντόσ 

10 δευτερολζπτων) 

υπό τον φακό UV 

Συλλζξτε με τθν 

πιπζτα 80μl 

οροφ 

Εφαρμόςτε 3 

ςταγόνεσ 

(~80μl) 

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΟΥ 
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12.1 Υπό τον φακό UV: Εάν εμφανιςτεί μια κόκκινθ εμφανισ 

φκορίηουςα γραμμι ςτθν περιοχι ανίχνευςθσ (Τ) και ςτθν περιοχι 

ελζγχου (C) τθν ίδια ςτιγμι, το τεςτ SARS-CoV-2 N-αντιγόνου είναι 

κετικό. Εάν μια κόκκινθ φκορίηουςα γραμμι εμφανιςτεί ςτθν 

περιοχι ελζγχου (C) αλλά όχι ςτθν περιοχι ανίχνευςθσ (Τ), το τεςτ 

SARS-CoV-2 Ν-αντιγόνου είναι αρνθτικό. 

Εάν δεν υπάρχει εμφανισ κόκκινθ φκορίηουςα γραμμι ςτθν 

περιοχι ελζγχου (C), ανεξαρτιτωσ εάν υπάρχει μια κόκκινθ 

φκορίηουςα γραμμι ςτθν περιοχι ανίχνευςθσ (Τ), το τεςτ είναι 

άκυρο και το δείγμα πρζπει να επανεξεταςτεί με νζα δοκιμαςτικι 

καςζτα. 

  

 

 

 

12.2 Λόγω τθσ περίπλοκθσ δομισ των βιοενεργϊν ουςιϊν ςτα 

δείγματα και τθσ διαφοράσ τθσ ειδικότθτασ αντιγόνου 

αντιςϊματοσ, θ πικανότθτα ψευδϊσ κετικϊν αποτελεςμάτων δεν 

μπορεί να αποκλειςτεί τελείωσ κατά τθ χριςθ αυτοφ του κιτ. Εάν 

τα αποτελζςματα του τεςτ είναι αςυνεπι με τισ κλινικζσ ενδείξεισ, 

κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν άλλεσ κατάλλθλεσ μζκοδοι για 

επιβεβαίωςθ.  

12.3 Εάν το αποτζλεςμα SARS-CoV-2 N-αντιγόνου είναι κετικό, 

είναι ζνδειξθ μόλυνςθσ SARS-CoV-2. Ζνα αρνθτικό αποτζλεςμα 

SARS-CoV-2 N-αντιγόνου δεν μπορεί να αποκλείςει τελείωσ τθν 

Ρεριμζνετε 15-

20 λεπτά 

Διαβάςτε το 

αποτζλεςμα αμζςωσ 

(εντόσ 10 

δευτερολζπτων) υπό 

τον φακό UV 

Θετικό 

αποτζλεςμα 

Αρνθτικό 

αποτζλεςμα 

Άκυρο 

αποτζλεςμα 

Άκυρο 

αποτζλεςμα 

12. ΕΜΘΝΕΙΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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μόλυνςθ από SARS-CoV-2. Ζνα αρνθτικό αποτζλεςμα μπορεί να 

προκλθκεί εάν το δείγμα είναι μικρότερο από το όριο ανίχνευςθσ 

ι εάν τα anti-N-αντιγόνου αντιςϊματα ζχουν παραχκεί και είναι 

παρόντα ςτον ορό και μειϊνουν το Ν-αντιγόνο. 

12.4 Τα αποτελζςματα του τεςτ αυτοφ του κιτ χρθςιμοποιοφνται 

μόνο ωσ βάςθ βοθκθτικισ διάγνωςθσ. Θ κλινικι διάγνωςθ κα 

πρζπει να ςυνδυαςτεί με τισ κλινικζσ πλθροφορίεσ και άλλεσ 

διαγνωςτικζσ μεκόδουσ.  

13.1. Υπερλιπιδαιμία, αιμολυτικά, δείγματα οροφ επιμολυςμζνα 

με μικροοργανιςμοφσ, επαναλαμβανόμενθ ψφξθ και απόψυξθ 

πάνω από 3 φορζσ των δειγμάτων οροφ ι δείγματα οροφ μετά τθν 

κερμαινόμενθ απενεργοποίθςι τουσ, μποροφν να επθρεάςουν τθν 

ακρίβεια τθσ ανίχνευςθσ και να οδθγιςουν ςε λανκαςμζνα 

αποτελζςματα. 

13.2. Δείγματα οροφ με ςοβαρό ίκτερο ι ςοβαρι επιμόλυνςθ 

μπορεί να οδθγιςουν ςε λανκαςμζνα αποτελζςματα. 

13.3. Θ ακρίβεια των τεςτ εξαρτάται από τθ διαδικαςία ςυλλογισ 

του δείγματοσ. Θ ακατάλλθλθ ςυλλογι του δείγματοσ, θ 

ακατάλλθλθ αποκικευςθ του δείγματοσ ι επαναλαμβανόμενθ 

ψφξθ του, μπορεί να επθρεάςει το αποτζλεςμα του τεςτ.  

14.1. Όριο ανίχνευςησ 

Το όριο ανίχνευςθσ (LoD) για τα δείγματα οροφ προςδιορίςτθκε 

με αρνθτικά δείγματα οροφ που εφαρμόςτθκαν με 

αναςυνδυαςμζνο Ν-αντιγόνο. Το τεςτ επαναλιφκθκε 60 φορζσ, 

και το LoD ζχει προςδιοριςτεί ςτα 3.5 pg/ml. Το LoD για τα 

αρνθτικά δείγματα ςτυλεοφ προςδιορίςτθκε με δείγματα ςτυλεοφ 

που εφαρμόςτθκαν με αναςυνδυαςμζνο Ν-αντιγόνο. Το τεςτ 

επεναλιφκθκε 60 φορζσ, και το LoD ζχει προςδιοριςτεί ςτα 7.0 

pg/ml. 

 

14.2. Όριο ανίχνευςησ του ιοφ  

Διάλυμα stock από τον νζο κορωνοϊό (2.0 X 104 TCID50/ML) (IVCAS 

6.7512), που ζχει απενεργοποιθκεί ςτου 56 oC για 30 λεπτά, 

αραιϊκθκε ςε δείγματα των 200 TCID50/ML, 40 TCID50/ML, 20 

TCID50/ML, 10 TCID50/ML, 5 TCID50/ML. Κάκε δείγμα εξετάςτθκε 3 

φορζσ.  

 

13. ΡΕΙΟΙΣΜΟΣ ΤΘΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

14. ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΑΡΟΔΟΣΘΣ 
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Προςδιοριςμόσ ορίου ανίχνευςησ 

Συγκζντρωςη 
(TCID50/mL) 

Κφκλοι 
δοκιμήσ 

Αποτζλεςμα Τεςτ 
Δείγματα Οροφ 

Αποτζλεςμα Τεςτ  
Δείγματα Στυλεοφ 

20000 3 3/3 κετικά 3/3 κετικά 

200 3 3/3 κετικά 3/3 κετικά 

100 3 3/3 κετικά 3/3 κετικά 

40 3 3/3 κετικά 3/3 κετικά 

20 3 3/3 κετικά 1/3 κετικά 

10 3 1/3 κετικά 0/3 κετικά 

5 3 0/3 κετικά 0/3 κετικά 

 

Το όριο ανίχνευςθσ των δειγμάτων οροφ προςδιορίςτθκε ςτα 20 

TCID50/mL και το όριο ανίχνευςθσ των δειγμάτων ςτυλεοφ 

προςδιορίςτθκε ςτα 40 TCID50/mL.    

 

14.3. Μελζτεσ Διαςταυροφμενησ Αντίδραςησ 

Θ διαςταυροφμενθ αντίδραςθ αξιολογικθκε εξετάηοντασ ζνα 

panel μικροβίων που κα μποροφςαν να αλλθλεπιδράςουν με το 

τεςτ ταχείασ ανίχνευςθσ SARS-CoV-2 N-αντιγόνου ςε δείγματα 

οροφ και ςτυλεοφ. Τα αποτελζςματα δεν δείχνουν κάποια 

αλλθλεπίδραςθ με τισ παρακάτω μικροβιακζσ ουςίεσ που 

αναφζρονται: 

Μικροβιακή ουςία 
Συγκζντρωςη 

δοκιμήσ 

Αποτελζςματα 
διαςταυροφμενησ 

αντίδραςησ 

Escherichia coli 1.0 X 106 CFU/mL Αρνθτικό 

Hepatitis C Virus 
(HCV) 

1.2 X 105 TCID50/mL Αρνθτικό 

Hepatitis B Virus 
(HBV) 

2.2 X 105 TCID50/mL Αρνθτικό 

Influenza B 
1.0 X 106.67 
TCID50/mL 

Αρνθτικό 

Influenza A 
1.0 X 105.67 
TCID50/mL 

Αρνθτικό 

Herpes Siplex Virus-1 
(HSV-1) 

1.6 X 105 TCID50/mL Αρνθτικό 

Human Simplex Virus-
2 (HSV-2) 

2.1 X 105 TCID50/mL Αρνθτικό 

Human 
Immunodeficiency 

Virus-1 (HIV-1) 
3.2 X 105 TCID50/mL Αρνθτικό 
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Enterovirus 3.6 X 105 TCID50/mL Αρνθτικό 

Staphylococcus 
epidermidis 

1.0 X 106 CFU/mL Αρνθτικό 

Legionella 
pneumophila 

3.5 X 106 CFU/mL Αρνθτικό 

Chlamydia pneumonia 1.7 X 106 CFU/mL Αρνθτικό 

Mycoplasma 
pneumoniae 

1.5 X 106 CFU/mL Αρνθτικό 

Parvovirus B19 1.0 X 105 TCID50/mL Αρνθτικό 

Streptococcus 
pneumoniae 

1.0 X 106 CFU/mL Αρνθτικό 

Streptococcus 
pyogenes 

1.6 X 106 CFU/mL Αρνθτικό 

Staphylococcus 
aureus 

1.2 X 106 CFU/mL Αρνθτικό 

Human coronavirus 
229E 

1.3 X 105 TCID50/mL Αρνθτικό 

Human coronavirus 
OC43 

1.5 X 105 TCID50/mL Αρνθτικό 

Human coronavirus 
NL63 

1.0 X 105 TCID50/mL Αρνθτικό 

MERS 1.0 X 105 TCID50/mL Αρνθτικό 
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14.4. Μελζτεσ Παρεμβολών 

14.4.1 Μελζτεσ Ενδογενϊν Ραρεμβαλλουςϊν Ουςιϊν: 

Οι ενδογενείσ παρεμβάλλουςεσ ουςίεσ που αναφζρονται 

παρακάτω δεν παρεμβαίνουν ςτα αποτελζςματα του τεςτ ταχείασ 

ανίχνευςθσ SARS-CoV-2 Ν-αντιγόνου: 

Παρεμαβάλουςα ουςία Συγκζντρωςη 

Bilirubin 0.3 mg/mL 

Triglyceride 37mmol/L 

Hemoglobin 1 mg/mL 

α - interferon 2000 IU/mL 

Zanamivir 142 ng/mL 

Ribavirin 6 μg/mL 

Oseltamivir 40 μg/mL 

Levofloxacin 40 μg/mL 

Cefriaxone 156 μg/mL 

Meropenem 0.2 mg/mL 

Tobramycin 4 μg/mL 

HAMA 600 ng/mL 

 

14.4.2 Μελζτεσ Μικροβιακϊν Ραρεμβαλλουςϊν Ουςιϊν: 

Τα παρακάτω πακογόνα δεν επθρζαςαν τα αποτελζςματα των 

κετικϊν δειγμάτων για SARS-CoV-2 Ν- αντιγόνο ςτθν εξεταηόμενθ 

ςυγκζντρωςθ:  

 

Μικροβιακή παρεμβάλλουςα 
ουςία 

Συγκζντρωςη δοκιμήσ 

Escherichia coli 1.0 X 106 CFU/mL 

Hepatitis C Virus (HCV) 1.2 X 105 TCID50/mL 

Hepatitis B Virus (HBV) 2.2 X 105 TCID50/mL 

Influenza B 1.0 X 106.67 TCID50/mL 

Influenza A 1.0 X 105.67 TCID50/mL 

Herpes Siplex Virus-1 (HSV-1) 1.6 X 105 TCID50/mL 

Human Simplex Virus-2 (HSV-
2) 

2.1 X 105 TCID50/mL 

Human Immunodeficiency 
Virus-1 (HIV-1) 

3.2 X 105 TCID50/mL 

Enterovirus 3.6 X 105 TCID50/mL 

Staphylococcus epidermidis 1.0 X 106 CFU/mL 

Legionella pneumophila 3.5 X 106 CFU/mL 
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Chlamydia pneumonia 1.7 X 106 CFU/mL 

Mycoplasma pneumoniae 1.5 X 106 CFU/mL 

Parainfluenza virus 1.0 X 105 TCID50/mL 

Respiratory syncytial virus 2.1 X 105 TCID50/mL 

Adenovirus 1.0 X 105 TCID50/mL 

Cytomegalovirus (CMV) 1.0 X 105 TCID50/mL 

Epstein-Barr Virus (EBV) 1.0 X 105 TCID50/mL 

Varicella Zoster Virus (VZV) 1.0 X 105 TCID50/mL 

Parvovirus B19 1.0 X 105 TCID50/mL 

Streptococcus pneumoniae 1.0 X 106 CFU/mL 

Streptococcus pyogenes 1.6 X 106 CFU/mL 

Staphylococcus aureus 1.2 X 106 CFU/mL 

Human coronavirus 229E 1.3 X 105 TCID50/mL 

Human coronavirus OC43 1.5 X 105 TCID50/mL 

Human coronavirus NL63 1.0 X 105 TCID50/mL 

MERS 1.0 X 105 TCID50/mL 

 

14.5. Το φαινόμενο Hook (Hook Effect) 

200 ng/ml αναςυνδυαςμζνου Ν-αντιγόνου παραςκευάςτθκε με 

αρνθτικά δείγματα οροφ και ςτυλεοφ. Δεν παρατθρικθκε 

φαινόμενο hook. 

14.6. Κλινική Αξιολόγηςη 

Θ ευαιςκθςία του τεςτ με τθ χριςθ δειγμάτων ςτυλεοφ 

προςδιορίςτθκε με 85 επιβεβαιωμζνα κετικά δείγματα PCR με Ct ≤ 

29. Θ ειδικότθτα προςδιορίςτθκε με 250 επιβεβαιωμζνα αρνθτικά 

δείγματα PCR. Θ ευαιςκθςία και θ ειδικότθτα του τεςτ ςυγκρίκθκε 

με ζνα τεςτ PCR του εμπορίου.  

Θ ευαιςκθςία που προςδιορίςτθκε για το ScheBo SARS-CoV-2 

Quick Αντιγόνου είναι 97.6% και θ ειδικότθτα 99.6%. 

 
PCR 

Θετικά Αρνητικά 

ScheBo SARS-

CoV-2 Quick 

Αντιγόνου 

Θετικά 83 1 

Αρνθτικά 2 249 

Σφνολο 85 250 

Ευαιςθηςία 97.6% (83/85) 

Ειδικότητα 99.6% (249/250) 
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Θ ευαιςκθςία του τεςτ με τθ χριςθ δειγμάτων οροφ 

προςδιορίςτθκε με 62 επιβεβαιωμζνουσ αςκενείσ COVID-19. Τα 

δείγματα οροφ ςυλλζχκθκαν τθν ίδια μζρα με τα δείγματα 

ςτυλεοφ. Τα αποτελζςματα των τεςτ ιταν ωσ ακολοφκωσ: 

Μζρεσ από την εκκίνηςη 

των ςυμπτωμάτων 

Θετικά για 

το αντιγόνο 
Σφνολο  Ευαιςθηςία 

0-3 27 29 93.10% 

4-7 33 33 100% 

≤7 60 62 96.77% 

 

Θ ειδικότθτα του τεςτ με τθ χριςθ δειγμάτων οροφ 

προςδιορίςτθκε ςε μια αναδρομικι μελζτθ με 188 δείγματα που 

είχαν διαγνωςτεί αρνθτικά με PCR. Τα αποτελζςματα των τεςτ 

ιταν ωσ ακολοφκωσ: 

Αρνητικά για το αντιγόνο Σφνολο Ειδικότητα 

186 188 98.9% 

 

 

15.1. Διαβάςτε αυτό το εγχειρίδιο προςεκτικά πριν τθν εκτζλεςθ 

του τεςτ. 

15.2. Το τεςτ απαιτείται να εκτελεςτεί υπό κατάλλθλεσ ςυνκικεσ 

εξζταςθσ. Πλα τα δείγματα και τα υλικά πρζπει να τα χειριςτείτε 

ςφμφωνα με τισ τοπικζσ απαιτιςεισ να μολυςματικζσ αςκζνειεσ. 

15.3. Ρροςτατζψτε τθν δοκιμαςτικι καςζτα από τθν υγραςία.  

15.4. Πλα τα αντιδραςτιρια και τα δείγματα κα πρζπει να 

φτάςουν τθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ πριν τθν χριςθ.  

15.5. Μθν χρθςιμοποιείτε λιπαιμικά δείγματα. 

15.6. Μθν χρθςιμοποιείτε αιμολυτικά δείγματα. 

15.7. Μθν χρθςιμοποιείτε κολερά ι επιμολυςμζνα δείγματα. 

15.8. Μθν καταψφχετε το κιτ. 

15.9. Θ ερμθνεία των αποτελεςμάτων κα πρζπει να γίνει αυςτθρά 

ςφμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο. 

 

 

 

 

 

 

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ 



SARS-CoV-2 ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Οδθγίεσ Χριςθσ 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 In vitro διαγνωςτικι ιατρικι ςυςκευι 

 Αρικμόσ καταλόγου 

 Κωδικόσ παρτίδασ 

 Καταςκευαςτισ 

 Θμερομθνία παραγωγισ 

 Θμερομθνία λιξεωσ 

 Μθν χρθςιμοποιείτε εάν το κουτί είναι χτυπθμζνο 

 Συμβουλευτείτε τισ οδθγίεσ χριςθσ 

 
Πριο κερμοκραςίασ: 2-30 oC 

 
Το περιεχόμενο επαρκεί για 25 τεςτ 

 Μθν το ξαναχρθςιμοποιιςετε 

 Ρροςοχι 

 Κρατιςτε το μακριά από υγραςία 

16. ΣΥΜΒΟΛΑ 


