
 

Szybki test IgG / IgM OnSite COVID-19 - (surowica/osocze/krew) 

 

Instrukcja użycia 

Przaznaczenie 

Szybki test OnSite COVID-19 IgG/IgM jest testem immunochromatograficznym do wykrywania 
przeciwciał anty-SARS-CoV-2 IgG i IgM w ludzkiej surowicy, osoczu lub krwi pełnej. Jest on 
przeznaczony do użytku przez pracowników służby zdrowia jako pomoc w diagnozowaniu zakażenia 
SARS-CoV-2 koronawirus, który powoduje chorobę COVID-19. 

Jakakolwiek interpretacja, jak również wykorzystanie wyniku tego testu, musi się opierać również na  
obserwacji klinicznej oraz profesjonalnym osądzie wykwalifikowanego personelu medycznego. 
Alternatywne testy mogą zostać rozpatrzone przy interpretacji otrzymanego wyniku.  

Podsumowanie i objaśnienie testu 

SARS-CoV-2 należy do dużej rodziny koronawirusów, które mogą powodować zarówno przeziębienia 
jak i poważniejsze choroby (1). Zakażenie SARS-CoV-2 powoduje chorobę COVID-19. Zainfekowani 
pacjenci mają szeroki zakres objawów klinicznych. Choroba może występować bezobjawowo, 
powodować niegroźne objawy poprzez suchy kaszel, zmęczenie, aż do gorączki i w najcięższych 
przypadkach prowadzić do śmierci. Jednak większość pacjentów wraca do zdrowia bez specjalnego 
leczenia. U około jednego na sześciu pacjentów którzy zachorują na COVID-19 występują ciężkie 
objawy i problem z oddychaniem. Szczególnie narażone są osoby starsze, jak również pacjenci z 
innymi dolegliwościami, jak wysokie ciśnienie krwi, problemy z sercem czy cukrzyca. 

Przeniesienie wirusa z człowieka na człowieka zostało potwierdzone i odbywa się głównie drogą 
kropelkową poprzez kaszel czy kichnięcie w  promieniu 1,8m. Wirusowe RNA znaleziono również w 
próbkach kału od pacjentów. Możliwe, że wirus może być zakaźny nawet w okresie inkubacji, ale nie 
zostało to udowodnione. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) oświadczyło 1 lutego 2020, że w tej 
chwili “transmisja” z przypadków bezobjawowych prawdopodobnie nie jest głównym czynnikiem 
napędzającym rozprzestrzenianie się wirusa” (2–5). 

Obecnie laboratoryjną metodą wykrywania COVID-19 jest RT-PCR. Jednak ta metoda wymaga 
zaawansowanego sprzętu i wysoce wykwalifikowango personelu. Co więcej, miano wirusa zmniejsza 
się gwałtownie 9 lub 10 dni po wystąpieniu objawów. Podczas ostrej fazy infekcji miano IgM 
przeciwko SARS-CoV rośnie szybko i osiąga wartość szczytową około 2-3 tygodnie po infekcji. Swoiste 
przeciwciała IgG anty-SARS-CoV pojawiają się wkrótce po IgM i utrzymują się przez miesiące (6). Z 
tego też względu są one przydatnymi markerami do diagnostyki i badań epidemiologicznych. 

Szybki test OnSite COVID-19 IgG/IgM wykrywa przeciwciała IgG i IgM anty-SARS-CoV-2 w ludzkiej 
surowicy, osoczu oraz krwi pełnej. Test może wykonać w ciągu 15 minut minimalnie wykwalifikowany 
personel bez użycia specjalistycznego  sprzętu laboratoryjnego. 



Zasada dzialania testu 

Szybki test OnSite COVID-19 IgG/IgM jest testem immunochromatograficznym. Pasek testowy w 
kasecie składa się z: 1) zabarwionej podkładki zawierającej rekombinowane antygeny wirusa SARS-
CoV-2, które są skoniugowane ze złotem koloidalnym (SARS-CoV-2 Ag) oraz przeciwciało kontrolne  
skoniugowane ze złotem koloidalnym, 2) pasek membrany nitrocelulozowej zawierający dwie linie 
testowe (linia G i M) oraz linie kontrolną (C). Linia G jest pokryta przeciwciałami wykrywającymi anty-
SARS-CoV-2 IgG, linia M jest pokryta przeciwciałami do wykrywania anty-SARS-CoV-2 IgM, a linia C 
zawiera przeciwciała kontrolne. 

Gdy odpowiednia objętość próbki zostanie zaaplikowana do studzienki S w kasecie testowej, próbka 
ta migruje poprzez działanie sił kapilarnych wzdłuż paska w kasecie. Jeżeli przeciwciała anty-SARS-
CoV-2 IgG są obecne w próbce, wiążą się z koniugatem SARS-CoV-2 Ag. Kompleks ten jest następnie 
wiązany przez anty-ludzkie IgG, tworząc barwną linię G, co wskazuje na pozytywny wynik testu na 
obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 IgG. Oznacza to przebytą infekcję wirusem SARS-CoV-2, lub 
infekcję wtórną. 

Jeżeli badana próbka zawiera przeciwciała IgM anty-SARS-CoV-2, wiążą się one z koniugatem SARS-
CoV-2 Ag, a kompleks ten jest następnie wiązany przez anty-ludzkie IgM, tworząc zabarwienie na linii 
M. Linia ta wskazuje na dodatni wynik testu IgM anty-SARS-CoV-2 i sugeruje ostrą infekcję wirusem 
SARS-CoV-2, pierwotną lub wtórną. Pozytywny wynik dla przeciwciał IgM i IgG sugeruje późną fazę 
ostrej infekcji pierwotnej lub wczesną fazę ostrej infekcji wtórnej. 

Brak jakiejkolwiek linii testowej (G i M) oznacza wynik negatywny. Każdy test zawiera także kontole 
wewnętrzną (linia C), która powinna się zabarwić niezależnie od zabarwienia linii testowych. Jeśli linia 
C pozostaje niezabarwiona, wynik testu jest niepoprawny, a próbka musi zostać przetestowana 
ponownie. 

Dołączone materiały i odczynniki 

1. Indywidualnie zamknięte woreczki foliowe zawierające: 

a. Jedną kasetkę 

b. Jeden środek osuszający 

2. Plastikowe zakraplacze 

3. Bufor detekcyjny (REF SB-R0180, 3 ml/butelka) 

4. Instrukcje użytkowania 

Inne niezbędne materiały, które muszą zostać dostarczone przez użytkownika 

1. Zegar lub minutnik 

2. Zestaw do pobierania krwi  

Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa 

Do użytku diagnostycznego in-vitro 

1. Przed wykonaniem testu przeczytaj całą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może 
prowadzić do otrzymania niepoprawnych wyników testu. 

2. Zamknięty woreczek z testem należy otworzyć tuż przed wykonaniem badania. 



3. Po otwarciu woreczka, test należy wykonać w ciągu 30 minut, aby uniknąć błędnych odczytów 
spowodowanych przez absorpcje wilgoci. 

4. Nie należy używać przeterminowanych urządzeń lub komponentów testu. 

5. Nie należy używać komponentów pochodzących z innych testów jako zamienników komponentów 
dla tego zestawu. 

6. Nie można używać hemolizowanych próbek krwi do badania. 

7. Należy użyć tylko jednej próbki krwi dla jednego testu. Nie wolno łączyć próbek krwi. 

8. Należy nosić  odzież ochronną i rękawiczki jednorazowe podczas pracy z odczynnikami zestawu i 
próbkami klinicznymi, jak również dokładnie umyć ręce po wykonaniu testu 

9. Należy postępować zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną w celu zapobiegania przenoszeniu HIV, 
HBV i innych patogenów występujących w krwi. 

10. Nie należy palić, pić i spożywać posiłków w miejscach, w których znajdują się próbki lub 
odczynniki zestawu diagnostycznego. 

11. Próbki i materiały użyte do przeprowadzenia testu powinny być zutylizowane jako niebezpieczne 
odpady biologiczne. 

12. Z kontrolami zewnętrzymi należy obchodzić się w taki sam sposób jak z próbkami pacjentów. 

13. Wynik testu należy odczytać w przeciągu 10-15 min. po jego wykonaniu. Późniejszy odczyt należy 
uznać za nieważny i powtórzyć test. 

14. Nie należy przeprowadzać testu w pomieszczeniach z silnym przepływem powietrza (wentylator, 
mocna klimatyzacja). 

Przechowywanie i przygotowanie odczynników 

Wszystkie odczynniki są dostarczone jako gotowe do użycia. Kasetki testowe należy przechowywać w 
zamkniętych woreczkach w temperaturze 2-30 °C. Jeśli kasetki są przechowywane w temperaturze 2-
8 °C, należy ogrzać do temperatury pokojowej przed użyciem. Test działa poprawnie do daty 
ważności wydrukowanej na woreczku z kasetką. Zestawu nie należy zamrażać oraz wystawiać na 
działanie temperatury wyższej niż 30 °C. 

Pobieranie i postępowanie z próbkami 

 Wszelkie materiały pochodzące od pacjentów powinny być uważane za materiał potencjalnie 
zakaźny. Przy pracy z nimi należy przestrzegać odpowiednich procedur. 

Osocze / Surowica 

Krok 1: Pobrać krew żylną do probówki zawierającej EDTA lub cytrynian (nie heparynę) dla osocza  
lub probówki nie zawierającej antykoagulantów dla surowicy. 

Krok 2: W celu uzyskania osocza należy zwirować próbkę krwi i przenieść supernatant do nowej 
probówki 

Krok 3: W celu uzyskania surowicy nalezy pozwolić krwi skrzepnąć a następnie odwirować i przenieść 
supernatant do nowej probówki. 



Próbki należy testować jak najszybciej po pobraniu. Jeżeli nie jest to możliwe, próbki należy 
przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do 3 dni. W przypadku dłuższego przechowywania 
próbki należy trzymać w temperaturze -20 °C. 

Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania próbek. Do wykonania testu próbki powinny 
być w temperaturze pokojowej. Jeżeli w próbce znajdują się cząsteczki stałe, przed wykonaniem testu 
należy je ddzielić od próbki poprzez odwirowanie.  

Nie należy używać próbek wykazujących lipemię, hemolizę lub zmętnienie w celu uniknięcia 
nieprawidłowej interpretacji wyników. 

Krew pełna 

Krok 1: Krople pełnej krwi można uzyskać przez nakłucie palca lub nakłucie żyły. Pobrać próbkę krwi 
do probówki zawierającej EDTA lub cytrynian (nie heparynę). Nie należy używać hemolizowanej krwi 
do badania. 

 Próbki pełnej krwi należy przechowywać w lodówce (2-8 °C) i zbadać w ciągu 24 godzin od pobrania. 

Nie należy używać próbek wykazujących lipemię, hemolizę lub zmętnienie w celu uniknięcia 
nieprawidłowej interpretacji wyników.  

Wykonanie testu 

Krok 1: Upewnij się, że próbka i składniki testu są w temperaturze pokojowej. Zamrożone próbki 
należy dokładnie wymieszać po rozmrożeniu.  

Krok 2: Tuż przed wykonaniem testu otwórz torebkę na perforacji, wyjmij urządzenie I umieść je na 
czystej, płaskiej powierzchni. 

Krok 3: Oznacz urządzenie numerem identyfikacyjnym próbki. 

Krok 4: Napełnij plastikowy zakraplacz próbką. Trzymając zakraplacz pionowo, dozuj 1 kroplę (10-15 
µl) surowicy/osocza lub 2 krople (20-30 µl) pełnej krwi do studzienki S kasety testowej. Upewnij się, 
że nie ma bąbelków. 

Krok 5: Natychmiast dodaj 3 krople buforu wykrywającego (~ 100 µl) do studzienki D kasety testowej. 
Upewnij się, że nie ma bąbelków. 

Krok 6: Ustaw zegar. 

Krok 7: Przeczytaj wyniki po 10-15 minutach. Pozytywne wyniki mogą być widoczne już po 1 minucie. 
Negatywne wyniki należy potwierdzić po 15 minutach. Wyniki odczytane przed czasem 10 min, lub 
po czasie 15 min są uznawane za nieważne, a test należy w takim przypadku powtórzyć. Zużyty test 
należy zutylizować zgodnie z regionalnymi przepisami. 



 

Kontrola jakości 

1. Kontrola wewnętrzna:  test zawiera kontrolę wewnetrzną-linię C. Linia C zabarwia się po dodaniu 
próbki. Jeżeli zabarwienie ne wystąpi, należy powtórzyć test na nowym urządzeniu. 

2. Kontrola zewnętrzna: Dobra praktyka laboratoryjna zaleca stosowanie kontroli zewnętrznych, 
szczególnie pozytywnych i negatywnych, aby zapewnić prawidłowe wykonanie testu. Jest to ważne 
szczególnie w przypadkach: 

a) Jeżeli nowy personel ma wykonywać test, kontrole powinny zostać wykonane przed 
wykonaniem właściwego testu 

b) W przypadku nowej partii testów 
c) W przypadku nowej dostawy testów 
d) Testy są przechowywane w temperaturze innej niż 2-30 °C 
e) Testy są wykonywane w temperaturze innej niż 15-30 °C 
f) W przypadku znacznie wyższej liczby pozytywnych lub negatywnych odczytów 
g) W przypadku powtarzających się nieprawidłowych wyników 

Interpretacja wyniku testu 

1. WYNIK NEGATYWNY: Jeżeli występuje tylko linia C, brak jakiegokolwiek koloru w obu liniach M i G 
wskazuje na brak przeciwciał IgG lub IgM anty-SARS-CoV-2. Wynik jest negatywny lub niereaktywny. 

 

2. WYNIK POZYTYWNY: Oprócz obecności linii C występue zabarwienie na linii G, M lub obydwu, test 
wskazuje obecność przeciwciał IgG lub IgM anty-SARS-CoV-2. Wynik jest pozytywny lub reaktywny. 



 

Próbki o pozytywnych wynikach należy potwierdzić alternatywnymi metodami jak również 
symptomami klinicznymi przed postawieniem diagnozy. 

3. NIEPRAWIDŁOWY: Jeżeli nie wybarwia się linia C, test jest nieważny niezależnie od koloru i 
obecności innych linii na teście. W takim przypadku test należy powtórzyć z użyciem nowej kasetki. 

 

Skuteczność testu 

1. Skuteczność kliniczna testu na IgG 

Próbki od 126 osób zbadano za pomocą szybkiego testu IgG / IgM OnSite COVID-19 oraz zestawu do 
PCR. Poniższa tabela pokazuje porównanie wyników: 

 

Względna czułość testu: 98,82% (95% CI: 93,63% -99,79%), względna specyficzność: 100% (95% CI: 
91,43% -100%), ogólna zgodność testów: 99,21% (95% CI: 95,64% -99,86%). 

2. Skuteczność kliniczna testu IgM 

Próbki od 126 osób zbadano za pomocą szybkiego testu IgG / IgM OnSite COVID-19 oraz zestawu do 
PCR. Poniższa tabela pokazuje porównanie wyników: 



 

Względna czułość testu: 88,24% (95% CI: 79,68% -93,48%), względna specyficzność: 100% (95% CI: 
91,43% -100%), ogólna zgodność testów: 92,06% (95% CI: 86,01% -95,63%). 

3. Reaktywność krzyżowa 

Nie zaobserwowano fałszywie pozytywnych wyników szybkiego testu IgG / IgM OnSite COVID-19 na 5 
próbkach od pacjentów  negatywnych pod względem nosicielstwa COVID-19, ale wykazujących 
podobne kliniczne objawy. Fałszywie pozytywnych wyników nie zaobserwowano również w grupach 
2-5 pacjentów z nasepującymi chorobami: HBV, HCV, HIV, zapalenie płuc (mycoplasma), gruźlica, kiła, 
denga, zapalenie płuc (chlamydia) 

4. Interferencja 

Nie zaobserwowano interferencji z potencjalnie zakłócającymi substancjami wymienionymi poniżej w 
podanym stężeniu 

Bilirubina 15 mg/dL 

Triglicerydy 400 mg/dL 

Hemoglobina 20 g/dL 

Współczynnik reumatoidalny 3250 IU/ml 

Ograniczenia testu 

1. Szybki test IgG / IgM OnSite COVID-19 ogranicza się do jakościowego wykrywania przeciwciał IgG i 
IgM anty-SARS-CoV-2 w ludzkiej surowicy, osoczu i krwi pełnej. Intensywność wybarwienia linii nie 
ma związku z mianem wirusa w próbce. 

2. Procedura testu i interpretacji wyników testu muszą być ściśle przestrzegane podczas wykrywania 
obecności przeciwciał IgG i IgM anty-SARS-CoV-2 w ludzkiej surowicy, osoczu i krwi pełnej pobranych 
od poszczególnych pacjentów. Nieprzestrzeganie tych procedur może prowadzić do niedokładnych 
wyników testu.  

3. Heparyna potencjalnie wpływa na wyniki testu; dlatego nie należy jej używać jako antykoagulanta. 

4. Szybki test OnSite COVID-19 IgG / IgM nie ma zastosowania w przypadku pacjentów, którzy 
otrzymali szczepionkę lub byli leczeni lekiem zawierającym przeciwciała anty-SARS-CoV-2. W takim 
przypadku przeciwciała wykryte przez test nie muszą pochodzić z infekcji wirusowej. 

5. Wynik testu służy jedynie jako pomoc w wykrywaniu infekcji SARS-CoV-2. Wynik negatywny lub 
brak reaktywnego wyniku testu nie potwierdza, że badany nie jest nosicielem wirusa. Możliwe że z 
powodu słabej odpowiedzi immunologicznej, ilość przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 
badanej próbce jest poniżej granic wykrywalności lub że przeciwciała nie są obecne na danym etapie 
choroby, w którym pobiera się próbkę. Zakażenie może postępować szybko. Jeśli objawy utrzymują 



się, a wynik z OnSite COVID-19 IgG / IgM Rapid jest negatywny, zaleca się wykonanie alternatywnego 
testu. 

6. Pozytywne wyniki testu wskazują, że badana osoba została zainfekowana przed badaniem, nie 
potwierdza, że badany był nosicielem wirusa. Wynik testu musi być ostrożnie zinterpretowany, w 
połączeniu z wynikami alternatywnych testów i obrazem klinicznym.  

7. OnSite COVID-19 IgG / IgM Rapid nie pozwala na rozróżnienie infekcji pierwotnej od wtórej. 

8. Możliwe jest, że pacjenci narażeni na inne wirusy mogą wykazywać pewien poziom reaktywności w 
tym teście, ze względu na potencjalną reaktywność krzyżową. Niezwykle wysokie miano przeciwciał 
heterofilnych lub czynnika reumatoidalnego obecne w niektórych próbkach mogą wpływać na 
otrzymane wyniki (6, 7). Czynniki, takie jak błąd operacyjny, mogą również potencjalnie powodować 
fałszywe wyniki. 

Literatura 

1.Wan, Y., Shang, J., Graham, R., Baric, R. S., & Li, F. (2020). Receptor recognition by 
novel coronavirus from Wuhan: An analysis based on decade-long structural studies of 
SARS. Journal of virology. 
2. Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., ... & Cheng, Z. (2020). Clinical 
features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The 
Lancet, 395(10223), 497-506. 
3. Zhou, P., Yang, X. L., Wang, X. G., Hu, B., Zhang, L., Zhang, W., ... & Chen, H. D. A 
pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature 
[Internet]. 2020 Feb 3. 
4. Wu, F., Zhao, S., Yu, B., Chen, Y. M., Wang, W., Song, Z. G., ... & Yuan, M. L. (2020). A 
new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature, 1-5. 
5. Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., Li, X., Yang, B., Song, J., ... & Niu, P. (2020). A novel 
coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. New England Journal of 
Medicine. 
6. Li, G., Chen, X., & Xu, A. (2003). Profile of specific antibodies to the SARS-associated 
coronavirus. New England Journal of Medicine, 349(5), 508-509. 
7. Hansen, H. J., Sharkey, R. M., Sullivan, C. L., & Goldenberg, D. M. (1993). HAMA 
interference with murine monoclonal antibody-based immunoassays. JOURNAL OF 
CLINICAL IMMUNOASSAY, 16(4), 294-299. 
8. Levinson, S. (1992). The nature of heterophilic antibodies and their role in immunoassay 
interference. J. Clin. Immunoassay, 15, 108-115. 
 

 

 

 


