
                2019-nCoV IgG / IgM kiirtest (täisveri / seerum / plasma)  
                        pakendi infoleht REF INCP-402 eesti keeles 
Kiirtest 2019-nCoV vastaste IgG ja IgM antikehade kvalitatiivseks tuvastamiseks inimese 
täisvere-, seerumi- või plasmaproovides. Ainult professionaalseks in vitro diagnostikaks. 
【

【【

【KASUTUS】
】】

】 
2019-nCoV IgG / IgM kiirtest on külgvoolul põhinev kromatograafiline immuunanalüüs  
2019-nCoV-vastaste IgG ja IgM antikehade kvalitatiivseks tuvastamiseks inimese 
täisvere-, seerumi- või plasmaproovis. 
【

【【

【KOKKUVÕTE】
】】

】 
Jaanuari alguses tuvastati Hiinas Wuhanis viirusliku kopsupõletiku puhangut põhjustava 
nakkusetekitajana uudne koroonaviirus (2019-nCoV), kus esimestel haigusjuhtudel ilmnesid 
sümptomid 2019. aasta detsembris1. Koroonaviirus on RNA viirus, mida on leitud inimestel, 
imetajatel ning lindudel. Viirus põhjustab ülemiste hingamisteede, seespidiseid, maksa ning 
neuroloogilisi haiguseid. Seitse koroonaviiruse tüve põhjustavad haigusi inimestel2.On teada, et 
kuus koronaviiruse tüve põhjustavad haigusi ka inimestel3. Neist neli (229E, OC43, NL63 and 
HKU1) on põhilised külmetushaiguse sümtomite tekitajaks immunopuudukkusega isikutel3. 
Teised kaks tüve - Ägeda raskekujulise respiratoorse sündroomiga koroonaviirus (SARS-COV) ja 
Lähis-Ida äge respiratoorne sündroom (MERS-COV) on lomse päritoluga, mis võivad mõnikord 
lõppeda surmaga 4. Koroonaviirused on zoonootilised, mis tähendab, et need levivad loomade ja 
inimeste vahel. Nakkuse tavalisteks tunnusteks on hingamisteede sümptomid, palavik, köha 
õhupuudus ja hingamisraskused. Raskematel juhtudel võib nakkus põhjustada kopsupõletikku, 
rasket ägedat hingamissündroomi, neerupuudulikkust ja isegi surma5. Tavapärased soovitused 
nakkuse leviku tõkestamiseks hõlmavad regulaarset kätepesu, köha ja aevastamise korral suu ja 
nina katmist, liha ja munade põhjalikku küpsetamist/keetmist. Vältige tihedat kontakti inimestega, 
kellel on hingamisteede haiguste sümptomeid nagu köha ja aevastamine5. 
. 
【

【【

【PÕHIMÕTE】
】】

】  
2019-nCoV IgG / IgM kiirtest (täisveri / seerum / plasma) on kvalitatiivne 
membraanipõhine immunanalüüs 2019-nCoV vastaste IgG ja IgM antikehade 
tuvastamiseks täisvere-, seerumi- või plasmaproovis. See test koosneb kahest 
komponendist, IgG komponendist ja IgM komponendist. IgG komponendis on inimese 
vastane IgG kaetud IgG testjoone piirkonnas. Katsetamise ajal reageerib proov kiirtestis 
2019-nCoV antigeeniga kaetud osakestega. Seejärel migreerub segu membraanil 
kapillaaride abil kromatograafiliselt ülespoole ja reageerib inimese IgG vastase IgG 
testjoone piirkonnas, kui proov sisaldab IgG antikehi 2019-nCoV suhtes. Selle tulemusel 
ilmub IgG testjoone piirkonda värviline joon. Sarnaselt kaetakse inimese vastane IgM 
IgM-i testjoone piirkonnas ja kui proov sisaldab IgM-i antikehi 2019-nCoV suhtes, 
reageerib konjugaatproovide kompleks inimese vastase IgM-iga. Selle tulemusel ilmub 
IgM testjoone piirkonda värviline joon. Seetõttu, kui proov sisaldab 2019-nCoV IgG 
antikehi, ilmub IgG testjoone piirkonda värviline joon. Kui proov sisaldab 2019-nCoV IgM 
antikehi, ilmub IgM testjoone piirkonda värviline joon. Kui proov ei sisalda 2019 nCoV 
antikehi, ei ilmu värvilisi jooni mõlemas katseliini piirkonnas, mis näitab negatiivset 
tulemust. Protseduurilise kontrollina toimimiseks kuvatakse kontrolljoone piirkonnas alati 
värviline joon, mis näitab, et proovile on lisatud õige maht ja membraanide tihenemine on 
toimunud. 
.. 

【

【【

【REAGENDID】
】】

】 
Test sisaldab püüdmisreagendina inimese vastast IgM ja inimese vastast IgG, 
detekteerimisreagendina 2019-nCoV antigeeni. Kontrolljoone piirkonnas kasutatakse 
kitse hiirevastast IgG-d. 
【

【【

【ETTEVAATUSABINÕUD】
】】

】 
1. Ainult professionaalseks in vitro diagnostikaks. Ärge kasutage pärast kõlblikkusaega. 
2. Ärge sööge, jooge ega suitsetage proovide või komplektide käsitsemise piirkonnas. 
3. Ärge kasutage testi, kui fooliumpakend on kahjustatud. 
4. Käsitlege kõiki proove nii, nagu need sisaldaks nakkusetekitajaid. Kõigi protseduuride 
ajal järgige kehtestatud ettevaatusabinõusid mikrobioloogiliste ohtude vastu ja proovi 
nõuetekohaseks hävitamiseks kasutage standardset protseduuri. 
5. Kandke sel juhul kaitseriietust, näiteks laboratooriummantlit, ühekordseid kindaid ja 
silmakaitset proovide analüüsimise ajal. 
6. Veenduge, et testimiseks oleks kasutatud piisavas koguses proove. Liiga palju või liiga 
väikese valimi suurus võib põhjustada tulemuste kõrvalekaldumist. 
7. Kasutatud test tuleb vastavalt kohalikele eeskirjadele ära visata. 
8. Niiskus ja temperatuur võivad tulemusi negatiivselt mõjutada. 
【

【【

【SÄILITAMINE JA STABIILSUS】
】】

】 
Hoida pakendatuna suletud fooliumkotti toatemperatuuril või jahutatult (2–30 °C). Test on 
fooliumkotile trükitud aegumiskuupäeva jooksul stabiilne. Test peab kasutamiseni jääma 
suletud fooliumkotti. Ärge külmutage. Ärge kasutage pärast kõlblikkusaega. 
 
【

【【

【PROOVIDE KOGUMINE JA ETTEVALMISTAMINE】
】】

】 
 2019 -nCoV IgG / IgM kiirtesti (täisveri / seerum / plasma) saab teha täisvere 

(veenivere või sõrmeotsavere), seerumi või plasma abil. 
Sõrmeotsa täisvere proovi kogumiseks: 
• Pesta patsiendi käsi seebi ja sooja veega või puhastada alkoholiga immutatud padjaga.  
Laske kuivada. 
• Masseeri kätt torkekohta puudutamata, hõõrudes kätt keskmise või sõrmuse sõrme suunas. 
• Torgake sõrme steriilse lantsetiga. Pühkige esimene tilk verd ära. 
• Hõõruge kätt õrnalt suunaga randmest peopesani, et tekiks punktsioonikohas ümar veretilk. 
• Lisage sõrmeotsa täisvere proov testile kasutades kapillaarpipetti. 
• Puudutage kapillaarpipeti otsaga verd, kuni see on täidetud umbes 20µl-ni. Vältige õhumulle. 
• Hemolüüsi vältimiseks eraldage seerum või plasma verest nii kiiresti kui võimalik. Kasutage 
ainult selgeid hemolüüsimata proove. 

• Testimine peaks toimuma kohe pärast proovide kogumist. Ärge jätke proove pikemaks ajaks 
toatemperatuurile. Seerumi- ja plasmaproove võib hoida temperatuuril 2–8 ° C kuni 7 päeva, pikaajaliseks 
säilitamiseks tuleks seerumi / plasma proove hoida temperatuuril –20 °C. Veenipunktsiooni teel kogutud 
täisverd tuleks säilitada temperatuuril 2–8 °C, kui test läbi viiakse läbi 2 päeva jooksul pärast proovi 
kogumist. Ärge külmutage täisvereproove. Sõrmeotsa täisverest kogutud prooviga tuleks testimine viia 
läbi koheselt.  
•Viige proovid enne testimist toatemperatuurini. Külmutatud proovid tuleb enne testimist täielikult sulatada 
ja segada. Proove ei tohiks korduvalt külmutada ja sulatada. 
•Proovide saatmiseks tuleks need pakkida vastavalt etioloogiliste ainete vedamist reguleerivatele 
kohalikele eeskirjadele. 
•Proovi kogumisel võib antikoagulandina kasutada EDTA K2, naatriumhepariini, naatriumtsitraati ja 
kaaliumoksalaati. 
【

【【

【MATERJALID】
】】

】 
Kaasas olevad materjalid: kiirtest, plastikust pipett, pakendi infoleht/kasutusjuhend, 
puhverlahus 
Vajalikud materjalid, mis ei ole kaasas: Proovikogumisnõu, tsentrifuug (plasma jaoks), lansetid 
(sõrmeotsavere jaoks), kapillaarpipett, pipett-tilguti, taimer.  
【

【【

【JUHISED KASUTAMISEKS】
】】

】 
Enne testimist laske testil, proovil, puhverlahusel ja/või kontrollseadmel soojeneda 
toatemperatuurini (15–30 °C). 
1. Eemaldage test fooliumkotist ja kasutage seda ühe tunni jooksul. Parimad tulemused 
saadakse, kui test viiakse läbi kohe pärast fooliumkoti avamist. 
2. Asetage test puhtale ja tasasele pinnale.  
Seerumi- või plasmaproovi puhul:  
Plastikust pipeti kasutamine: hoidke pipett vertikaalselt, tõmmake proov täitejooneni (vt 
joonis allpool) (umbes 10µl) ja kandke proov testi süvendisse (S), seejärel lisage 2 tilka 
puhverlahust (umbes 80µl) ja käivitage taimer.   
Pipett-tilguti kasutamine: kandke 10µµµµl proovi testi süvendisse (S) lisage seejärel 2 tilka 
puhverlahust (umbes 80µl) ja käivitage taimer  
Veeniverest täisvereproovide jaoks:   
Plastikust pipeti kasutamiseks: hoidke pipett vertikaalselt, tõmmake proovi umbes 1 cm üle 
täitejoone ja kandke 1 täistilk (umbes 20µl) testi süvendisse (S). Seejärel lisage 2 tilka 
puhverlahust (umbes 80µl) ja käivitage taimer.   
Pipett-tilguti kasutamine: kandke 20µµµµl täisverd testi süvendisse (S) lisage seejärel 2 tilka 
puhverlahust (umbes 80µl) ja käivitage taimer  
Sõrmeotsa täisvereproovi jaoks:  
Plastikust pipeti kasutamine: hoidke pipetti vertikaalselt, tõmmake proov umbes 1 cm 
kõrgusele täitejoonest (vt joonis allpool) ja kandke 1 täistilk (umbes 20 µL) proovi testi 
süvendisse (S). Seejärel lisage 2 tilka puhverlahust (umbes 80 µL) ja käivitage taimer.   
Kapillaarpipeti kasutamine: täitke kapillaarpipett ja kandke umbes 20 µL sõrmeotsa 
täisvereproovi testi süvendisse (S), seejärel lisage 2 tilka puhverlahust (umbes 80 µL) ja 
käivitage taimer. Vt allolevat illustratsiooni.  
3. Oodake, kuni värvilised jooned kuvatakse. Tulemusi lugeda 10 minuti pärast.  
Ärge tõlgendage tulemusi 20 minuti möödumisel 
Märkus: Puhvrit ei soovitata kasutada kauem kui 6 kuud pärast viaali avamist. 

 
 
【

【【

【TULEMUSTE TÕLGENDAMINE】
】】

】 
IgG POSITIIVNE: * Ilmub kaks värvilist joont. Üks värviline joon peaks alati ilmuma kontrolljoone 
piirkonnas (C) ja teine joon peaks olema IgG piirkonnas.  
IgM POSITIIVNE: * Ilmub kaks värvilist joont. Üks värviline joon peaks alati ilmuma kontrolljoone 
piirkonnas (C) ja teine joon peaks olema IgM-i piirkonnas.  
IgG ja IgM POSITIIVNE: * Ilmub kolm värvilist joont. Kontrolljoone piirkonnas (C) peaks alati 
olema üks värviline joon ja kaks testjoont peaks olema IgG ja IgM joonte piirkonnas. * MÄRKUS. 
Värvi intensiivsus testjoonte piirkonnas võib varieeruda sõltuvalt proovis sisalduvate 2019 nCoV 
antikehade kontsentratsioonist. Seetõttu tuleks mis tahes värvitooni jooni testjoonte piirkonnas 
pidada positiivseks tulemuseks. 
NEGATIIVNE: kontrolljoone piirkonnas (C) ilmub üks värviline joon. IgG piirkonnas ja IgM 
piirkonnas ei ilmu ühtegi joont. 
KEHTETU: Kontrolljoont ei kuvata. Proovi ebapiisav maht või valed protseduurimeetodid on 
kontrolljoone tõrke kõige tõenäolisemad põhjused. Vaadake protseduur üle ja korrake testi uue 
testiga. Kui probleem püsib, katkestage viivitamatult testikomplekti kasutamine ja pöörduge 
kohaliku edasimüüja poole. 
 

【

【【

【KVALITEEDI KONTROLL】
】】

】 
Testi kuulub sisemine protseduuriline kontroll. Kontrollpiirkonnas (C) olev värviline joon on sisemine 
protseduuriline kontroll. See kinnitab proovide piisavat mahtu ja korrektset protseduuri. 
Kontrolllahuseid sellesse komplekti ei kuulu, kuigi katsemenetluse kinnitamiseks ja testi 
nõuetekohase toimimise kontrollimiseks soovitatakse siiski kinnitada positiivseid ja negatiivseid 
kontrolle kui head laboratoorset tava. 
【

【【

【PIIRANGUD】
】】

】  
1. 2019-nCoV IgG / IgM kiirtest (täisveri / seerum / plasma) on ette nähtud ainult in vitro 
diagnostiliseks kasutamiseks. Seda testi tuleks kasutada IgG ja IgM antikehade tuvastamiseks 
täisvere-, seerumi- või plasmaproovides 2019-nCoV suhtes. Selle kvalitatiivse testiga ei saa 
kindlaks määrata 2019-nCoV-vastaste IgG või IgM antikehade kontsentratsiooni suurenemise 
kvantitatiivset väärtust ega suurenemise määra. 2. 2019-nCoV IgG / IgM kiirtest (täisveri / seerum / 
plasma) näitab ainult 2019-nCoV-vastaste IgG ja IgM antikehade olemasolu proovis ning seda ei 
tohiks kasutada ainsa kriteeriumina 2019-nCoV nakkuse diagnoosimisel.  
3. Nagu kõigi diagnostiliste testide puhul, tuleb tulemusti arvestada koos muu arstile kättesaadava 
kliinilise teabega. 
4. Kui testi tulemus on negatiivne ja kliinilised sümptomid püsivad, soovitatakse täiendavaid teste, 
kasutades muid kliinilisi meetodeid. Mistahes negatiivne tulemus ei välista 2019-nCoV nakatumise 
võimalust.  
5. Täisvere hematokrititase võib testi tulemusi mõjutada. Täpse tulemuse saamiseks peab 
hematokriti sisaldus olema vahemikus 25–65%.  
6. Testi tulemused on negatiivsed järgmistel tingimustel: 
Koroonaviiruse antikehade tiiter proovis on madalam testi minimaalsest avastamispiirist või proovi 
kogumise ajal ei ole koroonaviiruse antikehi ilmnenud (asümptomaatiline staadium). 
【

【【

【TULEMUSLIKKUSE NÄITAJAD】
】】

】 
Tundlikkus ja spetsiifilisus 
2019-nCoV IgG / IgM kiirtesti (täisveri / seerum / plasma) võrreldi juhtiva kaubandusliku PCR-iga; 
tulemused näitavad, et 2019-nCoV IgG / IgM kiirtestikassett (täisveri / seerum / plasma) on kõrge 
tundlikkusega ja spetsiifilisusega 
IgG tulemus 

Meetod PCR Kogu tulemus 
2019-nCoV 

IgG/IgM 
kiirtest 

Tulemused Positiivne Negatiivne 
Positiivne 20 1 21 
Negatiivne 0 49 49 

Kogu tulemus 20 50 70 
Suhteline tundlikkus: 100% (95% CI *: 86,0% –100%) * Usaldusvahemik 
Suhteline spetsiifilisus: 98,0% (95% CI *: 89,4% -99,9%) 
Täpsus: 98,6% (95% CI *: 92,3% -99,96%) 
IgG tulemus 

Meetod PCR Kogu tulemus 
2019-nCoV 

IgG/IgM 
kiirtest 

Tulemused Positiivne Negatiivne 
Positiivne 17 2 19 
Negatiivne 3 48 51 

Kogu tulemus 20 50 70 
Suhteline tundlikkus: 85,0% (95% CI *: 62,1% -96,8%) * Usaldusvahemik 
Suhteline spetsiifilisus: 96,0% (95% CI *: 86,3% -99,5%) 

Täpsus: 92,9% (95% CI *: 84,1% -97,6%) 
Ristreaktsioonivõime 

2019-nCoV IgG / IgM kiirtesti (täisveri / seerum / plasma) on testitud A-tüüpi gripiviirusevastase, B-
tüüpi gripiviirusevastase, RSV-vastase, adenoviirusevastase, anti-HBsAg, anti-süüfilise, H. pylori 

vastase, HIV-vastase ja HCV vastase positiivsete proovidega. Tulemused ei näidanud 
ristreaktiivsust.  
Segavad ained  

Järgmisi ühendeid on testitud 2019-nCoV IgG / IgM kiirtesti abil (täisveri / seerum / plasma) ja 
häireid ei täheldatud. Triglütseriid: 50 mg/Dl; Askorbiinhape: 20 mg/dL;  

Hemoglobiini 1000 mg/dL; Bilirubiin: 60 mg/dL  
Üldkolesterool: 6 mmol/L 

【

【【

【KIRJANDUS】
】】
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