PT
RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal)
REF NO: VSCD02ST
Tipo do espécime: cotonete Nasal

PASSO 2

8

Quebre o cotonete

CUIDADO: As amostras devem ser usadas o mas rápdo possível após
a coleta.
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Coloque o tubo tampão no suporte

Se as lnhas C E T aparecerem, sso ndca Postvo que
o antígeno SARS-CoV-2 fo detectado e os resultados
são postvos.

Postvo

Feche e msture a garrafa

Se o resultado do teste for postvo:
• Atualmente, há suspeta de nfecção por COVID-19
• Entre em contato com seu médco ou
departamento de saúde local medatamente
• Cumprr as dretrzes locas de auto-solamento
• Realze um teste de PCR para confrmação

Mezcla

CUIDADO: Tenha cudado para não derramar líqudo.

Notar: A ntensdade da cor na regão da lnha de teste
vara dependendo da concentração¬no antígeno
COA-19 na amostra. Portanto, qualquer tom de cor na
regão de teste deve ser consderado postvo.

CUIDADO: Não beba a solução de extração no tubo. Consulte o seu
profssonal de saúde medatamente se você beber.

Instruções de Utlzação

Pacote do

5

CUIDADO: Não beba a solução de extração da amostra com um
cotonete. Se você acdentalmente beber, consulte seus profssonas de saúde medatamente.

Pegue o cotonete

2 cm

CUIDADO: A ponta têxtl maca do cotonete não
deve entrar em contato com as mãos ou
objetos.
Amortecedor
solução

Cotonete

Tubo tampão
extração

CUIDADO: Não abra o cotonete antes de usá-lo
em alguns mnutos.

Bolsa de resíduos
bológcos

Famlarze-se com o conteúdo do kt de teste com antecedênca sem
abrr a embalagem do componente. Certfque-se de realzar o teste a
embalagem contém o cassete de teste, um frasco com um cotonete de
extração, um cotonete estérl, uma bolsa de resíduos e nformações
sobre o uso.
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6

10

Abra a bolsa de papel alumíno e
coloque o cassete de teste em uma
superfíce lmpa e plana.

Insra cudadosamente o cotonete estérl de 2 cm em uma narna e gre o
cotonete 3 vezes perto da parede nterna do narz. Repta o procedmento com o mesmo cotonete na outra narna.

Membrana

Amostra bem

3x

3x

escanee-me
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CUIDADO: O cartão de teste é para uso únco e
não pode ser reutlzado ou usado por mas de
uma pessoa por vez.
Lave as mãos antes de testar.

Cudado: Não insira o cotonete
mais profundamente se sentir
forte resistência ou dor.

Gre 10 vezes

Aperte-o
5 vezes

Em seguda, pegue o tubo do cotonete e
nsra o cotonete com a amostra do
cotonete no frasco e mergulhe a ponta no
cotonete de extração. Gre a ponta do
cotonete com a amostra do cotonete 10
vezes ao longo da parede nterna da
garrafa. Aperte a ponta do cotonete ao
longo da parede nterna da garrafa para
manter o máxmo de líqudo possível na
garrafa.

Inváldo

ATENCAO: Deve ser usado dentro
de 15 mnutos após a remoção da
Bolsa de alumíno.

Quebre a ponta

Se a lnha de controle (C) não for observada, o teste é
consderado nváldo, ndependentemente de a lnha de
teste (T) estar vsível ou não. Um novo teste deve ser
realzado usando um novo dspostvo de teste.
Se o resultado do teste for nváldo, pode ser causado
por uma operação de teste ncorreta. Repta o teste. Se o
resultado do teste anda não for váldo, entre em contato
com seu médco ou seu centro de testes COVID-19.

PASSO 5

A tampa contém uma abertura, quebre
cudadosamente a ponta da tampa com o
polegar, o que permte uma dstrbução por
gotejamento da amostra processada durante
o próxmo procedmento de teste.
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• Contnue a cumprr todas as regras aplcáves em
relação a meddas de contato e proteção.
• Mesmo que o teste seja negatvo, pode haver uma
nfecção.
• Em caso de dúvda, repta o teste após 1-2 das porque o
SARS-CoV-2 não pode ser detectado com precsão em
todos os estágos da nfecção.

ATENCAO: Não toque bem na
amostra ou na membrana do
cassete de teste.

Ponto de

Plaats het utstrjkje

Antes do teste

• Todos os componentes devem ser levados à temperatura ambente
antes do teste.
• Lmpe uma superfíce plana e seque-a.
• Tenha um relógo pronto.
• Para obter resultados precsos, um cartão de teste aberto e exposto
não deve ser usado em um local muto ventlado e úmdo.
• Não armazene o kt de teste sob luz solar dreta.
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2 cm

Negatvo se houver >S apenas uma lnha de controle (C)
apareceu e a lnha de teste (T) é ncolor, sso ndca que o
antígeno SARSCoV-2 não fo detectado e o resultado é
negatvo.
Se o resultado do teste for negatvo:

Retre o cassete

Coleccao

2 cm

Negatvo

PASSO 3 OPERAÇÃO DE TESTE

Lea a IFU e dgtalze o QR

Lea atentamente as nstruções do Usuáro antes de ncar o teste e
dgtalze o códgo QR para assstr ao vídeo " como usar

3

CUIDADO: Não derrame nenhuma solução de extração de amostra.
Se você derramar, esterlzar a área e se a quantdade da mstura da
solução de extração da amostra não for sufcente para realzar o
teste, repta o teste usando um novo cotonete de amostragem e um
tubo de solução de extração.

Abra a embalagem do cotonete no ponto
marcado e remova o cotonete.

Ld

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Este produto destna-se apenas à detecção qualtatva do antígeno
SARS-CoV-2. Consulte o seu médco para aconselhamento médco
antes de tomar qualquer decsão médca.

Atenção: Se a compressão do tubo não for
realzada corretamente, o cotonete de
amostra absorve muto mas tampão de
extração e sso dará resultados runs.

9

Componentes do produto

PASSO 4

Retre a metade superor do cotonete do
ponto de ruptura, dexando a metade nferor
na garrafa e feche a tampa novamente.

Coloque o frasco para njetáves que contém a solução tampão de
extração no suporte do tubo e abra-o.

PASSO 1 PREPARAÇÃO

1

COLETA E PROCESSAMENTO
DE AMOSTRAS

Operação de teste
Adcone 3 gotas da amostra tratada ao(S) poço (s) da
amostra do cassete de teste e nce a medção do
tempo.
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PROCEDIMENTO PARA A
ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS
DE RISCO BIOLÓGICO

Lmpe a área

Esterlze ou lmpe a área onde o teste é realzado.

14

Dsposc
Para descartar o kt de teste com segurança,
coloque todo o equpamento usado durante o teste
(cotonete, tubo tampão de extração, cassete de
teste) na bolsa de resíduos bológcos e sele-o
adequadamente. Descarte medatamente todo o
saco de resíduos bológcos na lata de lxo geral.

15

mn.
* Certfque-se de que a amostra no cotonete é destacada o mas
completamente possível no tampão/líqudo de teste.
* Este processo deve levar pelo menos 20 segundos.

Lea o resultado após 15 mnutos.
CUIDADO: Não lea após 20 mnutos.

Lave bem as mãos com sabão ou desnfete
as mãos após o manuseo.

PT
RapidForTM SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal)
número de referência: VSCD02ST
Apenas para uso pessoal
Teste de diagnóstico In vitro para instruções de auto-teste para uso

UTILIZACAO
O RapidFor ™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (Nasal) é um teste de ﬂuxo lateral para a
detecção qualitativa do antígeno nucleocapsídeo SARS-CoV - 2 em amostras de
esfregaço nasal humano. O kit fornece um resultado rápido e no local sobre a possível
presença de uma infecção por COVID-19 na pessoa que está sendo testada. O kit de
teste é projetado para autoteste e não requer nenhum treinamento especial para a
coleta, processamento ou operação de teste de amostras. O teste pode ser realizado
por pessoas com mais de 18 anos e usuários entre 4 e 18 anos devem ser guiados por
adultos. Este kit não é adequado para crianças menores de 4 anos de idade. O autoteste
também é usado para o acompanhamento de uma doença existente, apenas adapte o
tratamento se ele tiver recebido o treinamento apropriado para fazê-lo.
Resultado postvo do teste: Um resultado positivo fornece evidências de infecção
por SARS-CoV-2. Entre em quarentena e entre em contato com um médico. Um teste de
conﬁrmação por RT-PCR é necessário!
Resultado negatvo do teste: Um resultado negativo não exclui a infecção pelo
SARS-CoV-2. Um resultado de teste negativo é apenas um instantâneo.
Resultado Do Teste Inváldo: Em caso de resultado inválido, repita o teste.
RESUMO E EXPLICAÇÃO
O novo coronavírus SARS-CoV-2 é um vírus de RNA de ﬁta positiva e pertence ao
gênero P de coronavírus. COVID-19 é uma doença infecciosa respiratória aguda à qual
os humanos são suscetíveis. Atualmente, os pacientes infectados com SARS-CoV-2
são a principal fonte de infecção; pessoas infectadas assintomáticas também podem
transmitir o vírus. De acordo com a pesquisa epidemiológica atual, o período de
incubação é de 1 a 14 dias, na maioria das vezes de 3 a 7 dias. As principais
manifestações são febre, fadiga, perda de olfato e tosse seca. Congestão Nasal,
corrimento nasal, dor de garganta, mialgia e diarréia ocorrem em alguns casos.
PRINCÍPIO DO TESTE
Este reagente utiliza um método sanduíche de anticorpos duplos para a detecção
qualitativa do antígeno nucleocapsídeo SARS-CoV-2. Durante o teste, um anticorpo
monoclonal anti-SARS-CoV-2 coloidal marcado com ouro se liga ao antígeno
SARS-CoV-2 na amostra. Este complexo de reação avança cromatograﬁcamente na
membrana de nitrocelulose, ligando-se ao anticorpo monoclonal anti-SARS-CoV-2
pré-revestido na zona de detecção (T) da membrana de teste, onde forma uma linha de
reação colorida em vermelho. Se a amostra não contiver antígeno SARS-CoV-2,
nenhuma linha de reação vermelha pode se formar na Zona T.
Ao mesmo tempo, durante o teste, um conjugado de ouro IgY de frango também se
move ao longo da membrana, liga-se a um anticorpo monoclonal IgY anti-frango
pré-revestido na zona de controle de qualidade C e forma uma linha de reação vermelha
lá. Independentemente de a amostra de teste conter ou não o antígeno SARS-CoV-2,
uma linha de reação vermelha sempre se forma na área de controle de qualidade (C).

COMPONENTE
Dispositivo de
teste

VSCD02ST01
(1 Teste / Caixa)
1 cassete de teste
(ITest / saco x 1 saco)

VSCD02ST02
(2Tests/Caixa)
2 cassete de teste
(ITest /saco x 2 sacos)

LIMITACAO
I. O resultado do produto não deve ser considerado um diagnóstico conﬁrmado. A
avaliação dos resultados dos testes deve ser realizada com os resultados da RT-PCR,
sintomas clínicos, informações epidemiológicas e outros dados clínicos.
2. O conteúdo dos kits destina-se à detecção qualitativa de SARS-CoV-2 em amostras
nasais. Nem a concentração de SARS-CoV-2 nem o aumento da concentração podem
ser medidos.
3. Este teste detecta antígenos viáveis (vivos) e não viáveis de SARS-CoV-2 viável.
4. O desempenho do teste depende da quantidade de vírus (antígeno) na amostra e
pode ou não se correlacionar com os resultados de uma cultura de vírus realizada na
mesma amostra.
5. Um resultado negativo do teste pode ocorrer se a concentração de antígeno em uma
amostra estiver abaixo do limite de detecção do teste ou se a amostra foi coletada ou
transportada incorretamente.
6. O não cumprimento do procedimento de teste pode afetar adversamente o
desempenho do teste e / ou invalidar o resultado do teste.
7. Um resultado negativo do teste não exclui a possibilidade de infecção pelo
SARS-CoV-2 a qualquer momento. Resultados negativos podem ocorrer, por exemplo,
quando a carga viral é baixa, por exemplo, no início da fase de incubação ou a partir da
segunda semana após o início dos sintomas e em um indivíduo assintomático. No
entanto, um resultado de teste falso negativo também pode ocorrer se a amostra foi
coletada incorretamente ou se a quantidade de vírus estiver abaixo do limite de
detecção do teste. Observe as regras de higiene e repita o teste, se necessário.
8. Si os sintomas persistem após os resultados do teste serem negativos, teste
novamente dentro de 1-2 dias para eliminar altos riscos e se sua amostra for positiva,
entre em contato com uma unidade de saúde. É necessário um teste conﬁrmatório. Para
reduzir o risco de transmissão, é necessário um isolamento rápido após um resultado de
teste positivo. Ao entrar em contato com o médico / centro de saúde, a entrada no
sistema de relatórios também ocorre, no caso de um resultado de teste conﬁrmado.
9. Um resultado de teste positivo não exclui coinfecções com outros agentes
patogénicos. Os resultados negativos do teste
10. Não excluem infecções virais ou bacterianas além da SARS.
11. Os resultados negativos devem ser considerados presumidos e conﬁrmados por um
teste molecular.
12. Se novas variantes do SARS-COV-2 que podem ocorrer na região de detecção podem
afetar o limite de detecção do teste.
QUALIDADE
Uma linha colorida na área de controle (0) é considerada um controle de processo
interno. Conﬁrma a penetração completa da membrana com a amostra, a reatividade dos
reagentes e o desempenho correto do teste.
CARACTERISTICA
1.Desempenho Clínco:
O desempenho clínico do Rapidfor™ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Nasal) foi
determinado por comparação com um teste RT-PCR. As amostras foram colhidas no
prazo de 7 dias após o início dos sintomas.
O desempenho do RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal) foi avaliado
usando 663 cotonetes nasais.

RapidFor™ SARS-CoV-2
Rapid Antigen Test Kit
(Nasal)

VSCD02ST05
(5Tests/Caixa)
5 cassete de teste
(1 Teste / saco x 5 sacos)

1 frasco de uso único,
cada um com um tampão
de extracção de 500 mL

2 frascos de uso único,
cada um com um tampão
de extracção de 500 mL

5 frascos de uso único,
cada um com um tampão
de extracção de 500 mL

Amostras de
amostras

1 cotonete estéril da
amostra do único-uso

2 cotonetes estéril da
amostra do único-uso

5 cotonetes estéril da
amostra do único-uso

Bolsa Para
Resíduos
Biológicos

1 para uso único bolsa
rotulada resíduos

1 para uso único bolsa
rotulada resíduos

1 para uso único bolsa
rotulada resíduos

Inserção da
embalagem

1 Instruções de Utilização 1 Instruções de Utilização

Tampao

No.

Tipo de espécime

Resultado

1

Coronavírus humano-HKUl

106 TCID50/mL(In-silico)

2

Staphylococcus aureus

3x106 CFU /mL

3

Streptococcus pyogenes

1.6x106 CFU /mL

4

Vírus do sarampo

1.8x105 TCID50/mL

5

Parotidite por paramixovírus

1.0x105 TCID50/mL

6

Mycoplasma pneumoniae

1.3x 107 CFU / mL

7

Metapneumovírus humano (hMPV)

2.4x105 TCID50/mL

8

Coronavírus humano OC43

1.8x105 TCID50/mL

9

Coronavírus humano NL63

1.8x105 TCID50/mL

10

Coronavírus humano 229

2.5x105 TCID50/mL

11

Coronavírus MERS

8.9x105 TCID50/mL

12

Bordetella parapertussia

1.0x105 CFU/mL

13

1 Instruções de Utilização

Equpamento necessáro, mas não fornecdo com o kt de teste
- Temporizador
Componentes actvos da cassete de ensao
Reactivo
- anticorpos MABANTI-anti-COVID-19
- IgY anti-chicken mAb
- anticorpo conjugado ouro MABANTI-COVID-19
- Frango puriﬁcado IGY ouro conjugado

Resultado do teste comparativo PCR-RT

RapidFor™ SARS-CoV-2
Rapid Antigen Test Kit
(Nasal)
Positivo
Negativo
Total

1.8x105 TCID50/mL

17

Vírus da gripe aviária (H7N9)

1.0x105 TCID50/mL

18

Vírus da gripe aviária (H5N1)

1.0x105 TCID50/mL

16

19

Vírus Epstein-Barr

1.0x107 copies/mL

Enterovírus CA16

1.0x105 TCID50/mL

21

Rinovírus humano tipo 1

1.0x105 TCID50/mL

22

Rinovírus Humano Tipo 14

1.0x105 TCID50/mL

23

Vírus sincicial respiratório A

1.2x105 TCID50/mL

24

Vírus sincicial respiratório B

2.4x105 TCID50/mL

25

Streptococcus pneumoniae

1.8x106 CFU / mL

26

Candida albicans

1.3x106 CFU / mL

27

Chlamydia pneumoniae

1.0x105 CFU/mL

28

Bordetella pertussis
Pneumocystis jirovecii

106 CFU /mL (In-silico)

Mycobacterium tuberculosis

106 CFU / mL (In-silico)

31

Legionella pneumophila

2.0x106 CFU / mL

32

Vírus humano para-crf tipo 1

1.0x105 TCID50/mL

Vírus humano para-crf tipo 2
Vírus humano para-crf tipo 3

1.0x105 TCID50/mL

35

Vírus humano para-crf Tipo 4

1.0x105 TCID50/mL

SARS-coronavírus

2.5x105 PFU/mL

1.0x105 TCID50/mL

2.7x106 CFU/mL

36
38

Staphylococcus epidermidis

1.2x107 CFU /mL

39

Vírus da caxumba

3.2x105 TCID50/mL

40

Enterovírus 70

3.1x105 TCID50/mL

41

Rinovírus Humano B70

1.0x105 TCID50/mL

42

1.8x105 TCID50/mL

43

4.3x105 TCID50/mL

44

1.6x105 TCID50/mL

45

1.3x105 TCID50/mL

46

Adenovírus Tipo 3

1.0x105 TCID50/mL

47

Adenovírus Tipo 5

1.8x105 TCID50/mL

48

Adenovírus Tipo 7

1.8x105 TCID50/mL

49

Streptococcus salivarius

1.0x105 TCID50/mL

50

Pseudomonas aeruginosa

1.0x105 TCID50/mL

COMPONENT

1

Sangue

2

Ibuprofeno

1mg / mL

Negativo (-)

Total

3

Tetraciclina

3µg / mL

3

201

4

Cloranfenicol

3µg / mL

Negativo

6

456

462

5

Eritromicina

3µg / mL

204

459

663

6

Tobramicina Colírio

5%

Diagnóstica Sensibilidade: 198/204 x 100 % = 97.06%, (95% CI: 93.71 – 98.91)

7

Spray de garganta (mentol)

15%

Diagnóstica Especiﬁcidade: 456/459 x 100 % = 99.35%, (95% CI: 98.10 – 99.87)

8

Mupirocina

10mg/mL

9

Doces gelados da garganta (mentol)

1.5mg/mL

* Dagnóstca Sensbldade : O a capacidade de um dispositivo para identiﬁcar a
presença de um marcador alvo associado ao SARS-CoV-2.
* Dagnóstca Especfcdade: A capacidade de um dispositivo reconhecer a
ausência de um marcador alvo associado ao SARS CoV-2.
* 95% de Cl: Os intervalos de conﬁança medem o grau de certeza de um método de
amostragem. 95% de chance de que a média da população esteja no intervalo.
2. Desempenho Analítco:
a. Sensbldade Analítca
Lmte de detecção (LOD)
Em uma concentração de cultura viral de 100 TCID50/ mL e acima, a taxa positiva foi maior
ou igual a 95%. O limite mínimo de detecção do RapidFor ™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen
Test Kit (Nasal) é de 100 TCID50/mL.
Varante
O kit de teste pode detectar variantes existentes do SARS-CoV-2 (Alfa, Beta, Eta, Gama,
Delta, Omicron)
b. Especfcdade Analítca
Reatvdade Cruzada
A reatividade cruzada do kit foi avaliada. Os resultados não mostraram reatividade
cruzada com as seguintes amostras as seguintes amostras

5mg/mL

11

Gotas nasais do hidrocloro do naftoxoline

15%

12

Mucina

13

Amigo do Pescador

1.5mg/mL

14

Gel Composto Benzocaína

1.5mg/mL

15

Cromoglicato

15%

Sinex (Cloridrato De Fenilefrina)

15%

17

Afrina (oximetazolina)

15%

Loja em 2°C-30°C (36°F ~86°F)

EXP

19

Cloraséptico (Mentol / Benzocaína)
Gel Nasal (NeilMed)

5%

Mantenha Seco

LOT
BUFFER

21

Spray Nasal CVS (Cromolyn)

15%

Remédio frio Zicam

5%

23

Homeopáticos (Alcalol)

%10

24

Cromolyn Sodium Colírio

15%

25

Alkalol Nasal Wash

10%

26

Losango para a garganta

27

Spray de fenol para dor de garganta

1.5 mg/mL
15%

Precsao
1. Foram testadas 10 réplicas de amostras negativas e positivas utilizando os materiais
de referência das empresas. A concordância entre os resultados negativos e positivos foi
de 100%.
2. Três lotes diferentes foram testados com materiais de referência positivos e
negativos. A concordância entre os resultados negativos e positivos foi de 100%.

Número do lote
Buffer de amostra
Data de fabrico
Não Reutilize

REF

Referência
Mantenha Longe Da Luz Solar

1.5 mg/mL

22

Validade
Fabricante

15%

20

Instruções de Utilização

Aviso

0.50%

16
18

Material Incluído

Consulte as instruções de Uso

4%

198

10

476
928

Fragilizado

IFU

Resultado

Positivo (+)

Precisão: (198+456)/663 x 100 % = 98.64%, (95% CI: 97.44 – 99.38)

462
466

Este lado para cima

Positivo
Total

452

14
462

SÍMBOLOS USADOS

Substâncas de nterferênca
Os resultados do teste não são perturbados pela substância na próxima concentração.
Poluente

Total

CUIDADO
1.Não use o conteúdo do kit além da data de validade impressa na parte externa da
caixa.
2.Não reutilize o cartão de teste usado, o tubo de reagente ou o cotonete.
3.A bolsa de alumínio inclui uma cassete de teste e um gel de sílica. O gel de sílica é
necessário para proteger o cassete de teste das condições ambientais. Não use o kit
de teste se a bolsa de alumínio não contiver sílica gel. Não engula o gel de sílica. Se
ingerido, consulte o seu proﬁssional de saúde imediatamente.
4.Os usuários do AII devem ler atentamente as instruções de uso antes de realizar o
teste.
5.A almofada da amostra e a gaveta do teste devem ser levadas à temperatura
ambiente (18°C~30°C) antes do uso, se não os resultados podem ser falsos.
6.Descarte e não use uma placa de teste ou hardware daniﬁcado ou descartado.
7.Os usuários devem testar as amostras o mais rápido possível após a coleta das
amostras.
8.Não derrame nenhuma solução de extração de amostra. Se você derramar, esterilizar
a área e se a quantidade da mistura da solução de extração da amostra não for
suﬁciente para realizar o teste, repita o teste usando um novo cotonete de amostragem
e um tubo de solução de extração.
9.Não beba a solução de extração no tubo com ou sem um cotonete. Consulte o seu
proﬁssional de saúde imediatamente se você beber.
10.Si o volume da amostra é insuﬁciente, a análise não funcionará corretamente.
11.La a solução reagente contém uma solução salina (solução salina). Se a solução
entrar em contato com a pele ou os olhos, enxágue abundantemente com água.
12.Armazenamento e transporte inadequados ou inadequados de todos os componentes e a coleta de amostras podem fornecer resultados de teste falsos.
13.Para obter resultados precisos, não use amostras visualmente sangrentas ou muito
viscosas.
14.Para obter resultados precisos, um cartão de teste aberto e exposto não deve ser
usado em um local muito ventilado e úmido.
15.Lave bem as mãos após o manuseio.
16.Não toque bem na amostra ou na membrana do cassete de teste.

5.8x106 CFU /mL

29

34

4

462/468 x 100 % = 99.14%, (95% CI: 97.82 – 99.77)

30

33

Negativo (-)

448

Precisão: (448+462)/928 x 100 % = 98.06%, (95% CI: 96.95 – 98.85)

2.0x105 TCID50/mL

20

Resultado do teste comparativo PCR-RT
Positivo (+)

Sensibilidade: 448/462 x 100 % = 96.97%, (95% CI: 94.97 – 98.33)

1.5x105 TCID50/mL
Gripe A (H1N1 2009)

37

Efeto gancho
Nenhum efeito de gancho foi detectado em uma concentração de 5.0x106 TCID/mL de
SARS-CoV-2.
Estudo de usabldade
O estudo de usabilidade do RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal) foi
determinado por comparação com um teste RT-PCR. As amostras foram colhidas no
prazo de 7 dias após o início dos sintomas.

2.0x105 TCID50/mL

14
15

No.

MATERIAIS E COMPONENTES
Equipamento necessário e fornecido com os kits de teste
NÚMERO DE
CATÁLOGO

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE
1. Conservar o kit de ensaio a 2 ° C-30°C. Não armazene ou congele o kit abaixo de 2°C.
Não armazene o kit de teste sob luz solar direta. Todos os componentes devem ser
levados à temperatura ambiente antes do teste.
2. O cassete de teste deve ser usado dentro de 15 minutos após ser removido da Bolsa
de alumínio.
3. O kit não deve ser usado após a data de validade. A data de validade é indicada no
rótulo / pacote.

Testes Por Kit
Dispositivo Médico Diagnóstico In Vitro
Não use Se o pacote está daniﬁcado

STERILE R

Esterilizado por radiação

STERILE EO

Esterilizado com óxido de etileno
Manter fora do alcance das crianças
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