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SARS-CoV-2 & Flu A/B Rapid Antigen
Test
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Eesti keel
Kavandatud kasutus
Test SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test on kiire kromatograafiline immunoanalüüs
inimeste ninaneelu tampooniproovides viiruse SARS‑CoV‑2, gripiviiruse A ja gripiviiruse B
nukleokapsiidide valkude antigeenide samaaegseks kvalitatiivseks tuvastamiseks ning
eristamiseks. Test on mõeldud abivahendiks viiruse SARS‑CoV‑2, gripiviiruse A ja gripiviiruse B
infektsioonide eristusdiagnoosimisel isikutel, kelle puhul tervishoiutöötaja kahtlustab
hingamisteede COVID‑19 või gripi viirusinfektsiooni 5 päeva pärast sümptomite tekkimist. Toode
on ette nähtud professionaalidele laborites ja patsiendilähedastes testimispunktides
kasutamiseks.
Ei ole ette nähtud koduseks kasutamiseks.
Kokkuvõte
Samal ajal, mil raskekujulise ägeda respiratoorse sündroomi koroonaviirus‑2 (SARS‑CoV‑2)
põhjustatud koroonaviirushaigus 2019 (COVID‑19) on saavutanud pandeemia mõõtmed1,2,
levivad hooajaliselt gripiviirused A ja B.3 Need 3 viirust tekitavad ägedaid hingamisteede
infektsioone, mille kliinilised tunnused võivad olla sarnased: alates asümptomaatilisest või
kergest gripilaadsest haigusest (nt palavik, köha või müalgia) enamike inimeste puhul kuni
raskemate ja eluohtlike haigusteni teiste puhul.4,5,6

Testi põhimõte
Testi SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test nitrotselluloosmembraani pinnal on
4 eelkaetud joont: kontrolljoon C ja testjooned A, B, S. Kontrolljoon ja testjooned ei ole
tulemuste aknas enne proovimaterjali lisamist nähtavad. Testjoonte aladele S, A ja B on
vastavalt kantud hiire monoklonaalne SARS‑CoV‑2 vastane antikeha, hiire monoklonaalne
gripiviiruse A vastane antikeha ning hiire monoklonaalne gripiviiruse B vastane antikeha.
Kontrolljoone alale on kantud hiire monoklonaalne kana IgY vastane antikeha. Värviosakestega
konjugeeritud hiire monoklonaalset SARS‑CoV‑2 vastast antikeha, hiire monoklonaalset
gripiviiruse A vastast antikeha ja hiire monoklonaalset gripiviiruse B vastast antikeha
kasutatakse iga sihtantigeeni tuvastamiseks. Testi käigus moodustavad proovi antigeenid ja
värviosakestega konjugeeritud antikehad komplekse, mis nihkuvad membraanil kapillaarsuse
tõttu testjoonte ning kontrolljoone aladele, kus membraani pinnale kaetud antikehad need kinni
püüavad. Vastav värviline testjoon muutub tulemuste aknas nähtavaks siis, kui proov sisaldab
SARS‑CoV‑2, gripiviiruse A või gripiviiruse B antigeene.
Reaktiivid
a) Test
▪ Gripiviiruste A ja B vastased monoklonaalsed antikehad
▪ SARS‑CoV‑2 vastane monoklonaalne antikeha
▪ Kana IgY vastane monoklonaalne antikeha
▪ Gripiviiruste A ja B vastaste monoklonaalsete antikehade kullakonjugaat
▪ SARS‑CoV‑2 vastase monoklonaalse antikeha kullakonjugaat 
▪ Kana puhastatud IgY antikeha kullakonjugaat

b) Kvaliteedikontroll
▪ Rekombinantne SARS‑CoV‑2 nukleokapsiidi valk 
▪ Rekombinantne gripiviiruse A nukleokapsiidi valk
▪ Rekombinantne gripiviiruse B nukleokapsiidi valk 
Ettevaatusabinõud ja hoiatused
Kasutamiseks in vitro diagnostikas.
Kõigi laborireaktiivide käsitsemisel tuleb rakendada tavapäraseid ettevaatusabinõusid.
Kõikide jäätmematerjalide käitlemisel tuleb järgida kohalikke suuniseid.
Professionaalsetele kasutajatele on vajadusel kättesaadavad ohutussertifikaadid.
Komplekt sisaldab komponente, mida klassifitseeritakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1272/2008 järgmiselt:

Hoiatus

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Ennetamine

P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.

P273 Vältida sattumist keskkonda.

P280 Kanda kaitsekindaid.
Reageerimine

P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe tekkimisel: pöörduda arsti poole.

P362 + P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
Kõrvaldamine

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlusjaamas.
Toote ohutusmärgistus järgib EL-i GHS juhiseid.
Kontakttelefon: kõik riigid: +49-621-7590
▪ Ärge kasutage komplekti sisu, kui karbile trükitud aegumiskuupäev on möödunud.
▪ Laske komplekti sisul enne testimist töötemperatuurini (15‑30 ℃ / 59‑86 ℉) soojeneda.
▪ Ärge kasutage testikomplekti korduvalt.
▪ Ärge kasutage testikomplekti, kui selle kott on kahjustatud või sulgur on katki.
▪ Ärge kasutage muu partii ekstraktsioonipuhvri katsutit.
▪ Ärge suitsetage, jooge ega sööge testimise ajal.
▪ Kandke komplekti reaktiivide käsitlemise ajal isikukaitsevahendeid, näiteks kindaid ja

laborikitlit. Pärast testide tegemist peske käed korralikult.
▪ Puhastage mahavalgunud vedelikuga pind kohe ja põhjalikult, pühkides sobiva

desinfektandiga, näiteks naatriumhüpokloriti 1 % lahusega.
▪ Käidelge kõiki proove nii, nagu need sisaldaksid nakkusohtlikke aineid.
▪ Järgige kogu testimisprotseduuri ajal mikrobioloogiliste ohtude vastaseid kehtestatud

ettevaatusabinõusid.
▪ Kui kahtlustate vere olemasolu proovivõtupulgal, visake see ära ja korrake testi uue

proovivõtupulgaga.
▪ Kõrvaldage kõik proovid ja testi tegemiseks kasutatud materjalid bioohtlike jäätmetena. Labori

keemiliste ja bioohtlike jäätmete käitlemisel ning kõrvaldamisel tuleb järgida kõiki kohalikke,
piirkondlikke ja riiklikke eeskirju.

▪ Fooliumkotis olev desikant imab niiskust ja takistab niiskusel testimisseadme kahjustamist.
Kui desikandi graanulid muutuvad kollasest roheliseks, tuleb selles kotis olev testimisseade
ära visata.

▪ Ärge kasutage kontrolltampoone patsiendilt proovide võtmiseks.
Säilitamine ja stabiilsus
Hoidke komplekti temperatuuril 2‑30 °C / 36‑86 °F, otsese päikesevalguse eest varjatult.
Komplekti materjalid on stabiilsed kuni väliskarbile trükitud aegumiskuupäevani. Mitte
külmutada.

Kaasasolevad materjalid
▪ Testimisseade (desikandiga fooliumkotti ühekaupa pakitud)
▪ Ekstraktsioonipuhvri katsuti ja puhvrikatsutite hoidik
▪ Korkotsak
▪ Steriilsed tampoonid
▪ Kasutusjuhend ja lühijuhend
▪ SARS‑CoV‑2 suhtes positiivne kontrolltampoon
▪ Gripiviiruse A/B suhtes positiivne kontrolltampoon
▪ SARS‑CoV‑2 ja A‑/B‑gripi suhtes negatiivne kontrolltampoon
Vajalikud materjalid (ei ole lisatud)
▪ Taimer
▪ Isikukaitsevahendid kohalike soovituste või nõuete kohaselt
▪ Bioohtlike materjalide konteiner
Testi ettevalmistamine ja proovi võtmine
Lugege hoolikalt läbi testi SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test kasutusjuhend. Samuti
vaadake enne testi tegemist kaasasolevat lühijuhendit (joonistega).

Testiks ettevalmistamine
Enne protseduuri alustamist peavad testimisseadmed ja reaktiivid töötemperatuurini (15‑30 °C /
59‑86 °F) soojenema.
1. Kontrollige testikomplekti karbi etiketil olevat aegumiskuupäeva. Ärge kasutage testi, kui

aegumiskuupäev on möödunud.
2. Avage fooliumkott ning võtke testimisseade ja desikant pakendist välja. Kasutage test ära

kohe pärast koti avamist.
3. Veenduge, et testimisseade oleks kahjustamata ja desikandi olekuindikaator näitaks selle

kehtivust (kollane).
4. Tehke selle dokumendi jaotises „Kvaliteedikontroll“ kirjeldatud juhtnööride järgi vajalik

kvaliteedikontroll.

Proovi võtmine (ninaneelu tampooniproov)
1. Ninaneelu tampooniproovi võtmiseks sisestage steriilne tampoon patsiendi ninasõõrmesse,

kuni jõuate ninaneelu tagumise pinnani.
2. Keerake tampooni ninaneelu pinna vastas 3‑4 korda, seejärel hoidke tampooni 10 sekundit

kohapeal, et see imaks eritisi. 
3. Tõmmake tampoon ettevaatlikult ninaõõnest välja.

Testimise protseduur
1. Avage ettevaatlikult ekstraktsioonipuhvri katsuti, vältides sisu mahavalgumist.

ETTEVAATUST! Kui puhvrit valgub maha, ärge kasutage seda katsutit.
2. Sisestage tampoon kaasasolevasse ekstraktsioonipuhvrisse. Pigistage puhvri katsutit ja

keerake samal ajal tampooni vähemalt 10 korda.
3. Tõstke tampoon katsutist välja ja pigistage samal ajal katsuti külgi, et vedelik tampoonist välja

suruda.
 HOIATUS! Kui katsutit ei pigistata, võib testi tulemus olla vale, sest tampoonis on liiga

palju puhvrit.
4. Vajutage korkotsak tihedalt katsutile.
5. Asetage testimisseade tasasele pinnale ja kandke 4 tilka ekstraheeritud proovi 90° nurga all

testimisseadme proovisüvendisse.
6. Vaadake testi tulemust 15 minuti pärast. Ärge vaadake testi tulemust hiljem kui 30 minuti

pärast. Ärge puudutage ega liigutage testimisseadet enne, kui tulemused on nähtavad.
ETTEVAATUST!
▪ Asetage testimisseade tasasele pinnale, et kapillaarsus saaks võimalikult hästi toimida.
▪ Kandke proov süvendisse 90° nurga all, et tilgad saaksid vabalt langeda ja mullid oleksid

välistatud.
 HOIATUS! Ärge vaadake testi tulemusi hiljem kui 30 minuti pärast. Kui testi tulemust

vaadatakse pärast soovitatud ajavahemikku, võib tulemus olla valepositiivne, valenegatiivne
või kehtetu.

Transport ja hoidmine
▪ Proovi tuleb testida võimalikult kiiresti pärast võtmist.
▪ Kuivad tampooniproovid on toatemperatuuril (20±5 ℃) stabiilsed kuni 30 minutit.
▪ Ekstraktsioonipuhvris ninaneelu tampooniproovid on toatemperatuuril (20±5 ℃) stabiilsed

kuni 1 tund. Temperatuurile ‑20 °C jahutatud ekstraktsioonipuhvris proovid on stabiilsed vaid
1 külmutamise/ülessoojendamise tsükli jooksul.

Testi tulemuste tõlgendamine
Testil SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test on testimisseadme tulemuste aknas
4 eelkaetud joont.
▪ Kontrolljoon C 
▪ SARS‑CoV‑2 testjoon S
▪ Gripiviiruse B testjoon B
▪ Gripiviiruse A testjoon A
1. Tulemuste akna osasse C ilmunud värvunud vööt näitab, et test on töökorras. See vööt on

kontrolljoon (C).
Kontrolljoont kasutatakse testi toimivuse kontrollimiseks ja see ilmub alati, kui testi tulemus on
kehtiv. Kui kontrolljoon ei ole nähtav, tuleb testi tulemus lugeda kehtetuks. Kehtetu tulemuse
korral tehke kvaliteedikontroll ja korrake testi uue testimisseadmega.
MÄRKUS: testi tuleks pidada õigesti tehtuks ja testi tulemust tuleks tõlgendada positiivsena
isegi siis, kui kontrolljoon on õrn või pole ühtlane.

2. Tulemuste akna osadesse S, B või A võib ilmuda üks või rohkem värvilisi vööte. Need vöödid
on SARS‑CoV‑2 (S), gripiviiruse A (A) ja gripiviiruse B (B) testjooned.
MÄRKUS: testi tulemust tuleb tõlgendada positiivsena isegi siis, kui testjoon on näha väga
õrnalt või see on ebaühtlane.
ETTEVAATUST! Vaadake tulemuste osa tähelepanelikult: Kui testjoon (S, B või A) on nähtav
koos kontrolljoonega (C), tähendab see positiivset tulemust.

Testi tulemus

Negatiivne

Positiivne gripiviiruse A suhtes

Positiivne gripiviiruse B suhtes

Positiivne SARS‑CoV‑2 suhtes

Positiivne gripiviiruste A ja B suhtes

Positiivne gripiviiruse A ja SARS‑CoV‑2
suhtes

Positiivne gripiviiruse B ja SARS‑CoV‑2
suhtes 

Positiivne

Positiivne gripiviiruste A ja B ning
SARS‑CoV‑2 suhtes

Kehtetu*

*Kehtetuks tuleb pidada kõiki tulemusi, milles on näha testjoon(ed) (S, B ja/või A) ilma
kontrolljooneta (C).
Kvaliteedikontroll
Sisemine kvaliteedikontroll
Kontrolljoont kasutatakse testimisseadmes testi toimivuse kontrollimiseks. Nähtav kontrolljoon
kinnitab, et testi külgvool õnnestus, kuid ei kinnita, et proov ja puhver kanti seadmesse õigesti.

Väline kvaliteedikontroll
▪ Positiivsed ja negatiivsed kontrollmaterjalid on valikulised komponendid ning neid võib

kasutada täiendava kvaliteedikontrolli tegemisel positiivse või negatiivse reaktsiooni
esilekutsumiseks.

▪ Positiivsed ja negatiivsed kontrollmaterjalid on kaasas iga komplektiga ning neid on võimalik
ettevõttelt Roche eraldi tellida.

▪ Kvaliteedikontrolli tuleks teha samamoodi, nagu patsiendi testimist.
▪ Soovitatav on positiivseid ja negatiivseid kontrollmaterjale testida üks kord iga uue partii

korral, üks kord iga uue väljaõppeta kasutaja korral ning üks kord iga uue testikomplektide
saadetise korral selles juhendis kirjeldatud testimisprotseduuride ja kohalike, piirkondlike ning
riiklike regulatsioonide või akrediteerimisnõuete kohaselt.

Kvaliteedikontrolliks ettevalmistumine
1. Oodake, kuni test SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test ja kontrollmaterjal

SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Antigen Control on töötemperatuurile soojenenud (15‑30 °C /
59‑86 °F). 

2. Lugege hoolikalt läbi testi SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test kasutusjuhend.
3. Kontrollige kontrollmaterjalide komplekti ja testikomplekti karpide etikettidel olevaid

aegumiskuupäevi. Ärge kasutage aegunud kontrollmaterjale ega testimisseadmeid.

Kvaliteedikontrolli tegemine
1. Võtke testi SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test komplektist välja 3 testimisseadet.

Avage fooliumkotid ning võtke testimisseadmed ja desikantide pakendid välja. Veenduge, et
testimisseadmed oleksid kahjustamata ja desikantide olekuindikaatorid näitaksid nende
kehtivust (kollane).

2. Märgistage 1 seade tekstiga „SARS‑CoV‑2 suhtes positiivne“, 1 seade tekstiga
„Gripiviiruste A/B suhtes positiivne“ ja 1 seade tekstiga „Negatiivne“.
ETTEVAATUST! Iga kontrollproovi (SARS-CoV-2, gripiviirus A/B ja negatiivne) jaoks on vaja
eraldi testimisseadet. Ärge kandke ühele testimisseadmele mitut kontrollproovi. 

3. Võtke testi SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test komplektist välja
3 ekstraktsioonipuhvri katsutit. Märgistage 1 katsuti tekstiga „SARS‑CoV‑2 suhtes positiivne“,
1 katsuti tekstiga „Gripiviiruste A/B suhtes positiivne“ ja 1 katsuti tekstiga „Negatiivne“. 

4. Avage ettevaatlikult ekstraktsioonipuhvri katsutid, vältides sisu mahavalgumist.
ETTEVAATUST! Kui puhvrit valgub maha, ärge kasutage seda katsutit.

5. Avage SARS‑CoV‑2 suhtes positiivse kontrollmaterjali, gripiviiruse A/B suhtes positiivse
kontrollmaterjali ja negatiivse kontrollmaterjali kotid. Võtke kontrolltampoonid välja ja asetage
need vastavatesse märgistatud ekstraktsioonipuhvrite katsutitesse.

6. Tehke kõigi 3 ekstraktsioonipuhvri katsuti puhul järgmised toimingud.
a) Pigistage puhvri katsutit ja keerutage samal ajal ettenähtud tampooni vähemalt 10 korda.
b) Tõstke tampoon katsutist välja ja pigistage samal ajal katsuti külgi, et vedelik tampoonist
välja suruda.
ETTEVAATUST! Kui katsutit ei pigistata, võib testi tulemus olla vale, sest tampoonis on liiga
palju puhvrit.
c) Vajutage korkotsak tihedalt katsutile.
d) Asetage vastava märgistusega testimisseade tasasele pinnale ja kandke testimisseadme
proovisüvendisse 4 tilka ettevalmistatud kontrollproovi 90° nurga all.
e) Vaadake testi tulemust 15 minuti pärast. Ärge vaadake testi tulemust hiljem kui 30 minuti
pärast.

ETTEVAATUST!
▪ Asetage testimisseade tasasele pinnale, et kapillaarsus saaks võimalikult hästi toimida.
▪ Kandke proov süvendisse 90° nurga all, et tilgad saaksid vabalt langeda ja mullid oleksid

välistatud.
 HOIATUS! Ärge vaadake testi tulemusi hiljem kui 30 minuti pärast. Kui testi tulemust

vaadatakse pärast soovitatud ajavahemikku, võib tulemus olla valepositiivne, valenegatiivne
või kehtetu.

Kvaliteedikontrolli materjali transport ja hoidmine
▪ Kasutage kontrolltampoonid ära kohe pärast koti avamist.
▪ Ekstraktsioonipuhvris kontrollproovid on toatemperatuuril (20±5 ℃) stabiilsed kuni 1 tund.

Kvaliteediproovi tulemuste tõlgendamine

Õnnestus Ebaõnnestus Kehtetu

SARS‑CoV‑2 suhtes
positiivne kontrolltampoon

Kui testjoon S on negatiivne
või testjoon B või A on
positiivne.

Kui
kontrolljoon C
pole nähtav.

Gripiviiruse A/B suhtes
positiivne kontrolltampoon

Kui testjoon B või A on
negatiivne või testjoon S on
positiivne. 

Kui
kontrolljoon C
pole nähtav.

Negatiivne
kontrolltampoon

Kui testjoon S, B või A on
positiivne.

Kui
kontrolljoon C
pole nähtav.

Kui kontrolltesti tulemus on kehtetu või ebaõnnestus, peab kontrolltesti uue testimisseadmega
kontrollima. Kui kontrolltesti kehtetu või ebaõnnestunud tulemus kordub, võtke ühendust
kohaliku klienditoega.
Piirangud
▪ Testimise ajal peab rangelt järgima selle testi testimisprotseduuri, ettevaatusabinõusid ja

tulemuste tõlgendamist. Kui testimisprotseduuri ei järgita ja tulemusi tõlgendatakse valesti,
võib see testi toimivusele halvasti mõjuda ja/või kehtetuid tulemusi anda.

▪ Testi tuleks kasutada vaid SARS‑CoV‑2, gripiviiruse A või gripiviiruse B antigeenide
tuvastamiseks inimese ninaneelu tampooniproovides. Muid proovitüüpe pole kinnitatud.

▪ Testi ei saa kasutada SARS‑CoV‑2, gripiviiruse A või gripiviiruse B antigeenide
kontsentratsioonide mõõtmiseks.

▪ Selle testiga ei saa hinnata immuunvastust. Immuunvastuse hindamiseks on vaja kasutada
teisi uuringumeetodeid.

▪ Testi tulemust ei tohi kasutada ainsa alusena patsiendi ravi või käsitlemise otsuste tegemisel
ning seda peab tõlgendama patsiendi hiljutiste kokkupuudete, anamneesi ja kliiniliste nähtude
ning sümptomite olemasolu kontekstis.

▪ Testi tulemust tuleks pidada eelduseks ja see tuleks vajaduse korral patsiendi käsitlemise
jaoks molekulaaranalüüsiga kinnitada.

▪ Tulemus võib olla negatiivne, kui proovis oleva antigeeni kontsentratsioon on alla testi
tuvastuspiiri või kui proov võeti või seda transporditi valesti.

▪ Nina kaudu manustatavat gripi nõrgestatud elusvaktsiini saanud isikute puhul võib testi
tulemus olla positiivne kuni 10 päeva pärast vaktsineerimist.7

▪ Testi positiivne tulemus ei välista koinfektsiooni teiste patogeenidega.
▪ Testi positiivne tulemus SARS‑CoV‑2 suhtes ei erista viiruste SARS‑CoV‑2 ja SARS‑CoV

vahel.
▪ Testi tulemused ei ole mõeldud muude infektsioonide kinnitamiseks või välistamiseks.
▪ Gripiviiruse toimivusandmed põhinevad piiratud arvul retrospektiivsetel proovidel. Käimas on

prospektiivne kliiniline uuring, milles hinnatakse toimivust värskete ninaneelu
tampooniproovidega.

Spetsiifilised tööandmed
Kliiniline hindamine
Testi SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test kliinilist toimivust hinnati USA‑s prospektiivses
kõigile avatud uuringus. Uuringut tegi 8 ettenähtud kasutajat 4 patsiendilähedases kliinilises
testimiskohas. Uuringusse kutsuti osalema uuringukohta testimise eesmärgil külastanud
patsiente, kes olid vanemad kui 14 aastat ja kelle sümptomid olid iseloomulikud COVID‑19 või
gripiviiruse ülemiste hingamisteede infektsiooniga. Välistati patsiendid, kelle sümptomite
ilmnemisest oli möödunud 7 päeva. Igalt uuringus osalejalt võeti 2 ninaneelu tampooniproovi.
Randomeeritud viisil testiti 1 tampooniproovi kohe uuringukohas testiga SARS‑CoV‑2 & Flu A/B
Rapid Antigen Test ja teine tampooniproov saadeti kesklaborisse testimiseks, kusjuures
võrdlusmeetodina kasutati äärmiselt tundlikku USA FDA heakskiidetud multipleks‑RT‑PCR‑i
meetodit.

Kokku oli uuringus 105 osalejat, kusjuures 104 osaliselt saadi kehtivad antigeeni kiirtestide ja
RT‑PCR‑i tulemused. Test SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test tuvastas 33
SARS‑CoV‑2 suhtes positiivse patsiendi seast õigesti 28 patsienti ja 71 negatiivse patsiendi
seast õigesti 70 patsienti. Testi SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test suhteline
diagnostiline tundlikkus ja diagnostiline spetsiifilisus SARS‑CoV‑2 puhul arvutati
võrdlusmeetodiga kõrvutades ning on kokku võetud tabelites 1‑2.

Tabel 1. SARS‑CoV‑2 toimivus võrdlusmeetodiga kõrvutades.
RT‑PCR‑i tulemused

Positiivne Negatiivne Kokku

Positiivne 28 1 29

Negatiivne 5 70 75
SARS‑CoV‑2

antigeeni testi
tulemused

Kokku 33 71 104

Suhteline tundlikkus 84.85 % (95 % CI*: 68.10‑94.89 %)

Suhteline spetsiifilisus 98.59 % (95 % CI*: 92.40‑99.96 %)

*Kahepoolne 95 % usaldusvahemik arvutati Clopperi‑Pearsoni meetodiga.

Tabel 2. SARS‑CoV‑2 suhteline tundlikkus rühmitatud päevadesse pärast sümptomite ilmnemist
(DPSO).

DPSO RT‑PCR‑i
positiivsed

Antigeeni
kiirtestide
positiivsed

Suhteline tundlikkus (95 % CI*)

0 4 2 50.00 % (6.76‑93.24 %)

1 8 8 100.00 % (63.06‑100.00 %)

2 9 8 88.89 % (51.75‑99.72 %)

3 6 4 66.67 % (22.28‑95.67 %)

4 2 2 100.00 % (15.81‑100.00 %)

5 4 4 100.00 % (39.76‑100.00 %)

*Kahepoolne 95 % usaldusvahemik arvutati Clopperi‑Pearsoni meetodiga.

Gripiviiruse A ja B suhteline spetsiifilisus arvutati 104 katsealuse põhjal, kelle puhul olid kiire
antigeeni testi ning RT‑PCR‑i tulemused saadaval. Test SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen
Test tuvastas 104 gripiviiruse A suhtes negatiivse patsiendi seast õigesti 104 patsienti ja 104
gripiviiruse B suhtes negatiivse patsiendi seast õigesti 103 patsienti. Testi SARS‑CoV‑2 &
Flu A/B Rapid Antigen Test suhteline diagnostiline spetsiifilisus gripiviiruse A ja B suhtes
prospektiivselt võetud proovide korral on kokku võetud tabelites 3‑4. 

Tabel 3. Gripiviiruse A toimivus võrdlusmeetodiga kõrvutades, kasutades prospektiivselt võetud
kliinilisi proove.

RT‑PCR‑i negatiivsed Antigeeni kiirtestide
negatiivsed Suhteline spetsiifilisus (95 % CI*)

104 104 100.00 % (95 % CI*: 96.52‑100.00 %)

*Kahepoolne 95 % usaldusvahemik arvutati Clopperi‑Pearsoni meetodiga.

Tabel 4. Gripiviiruse B toimivus võrdlusmeetodiga kõrvutades, kasutades prospektiivselt võetud
kliinilisi proove.

RT‑PCR‑i negatiivsed Antigeeni kiirtestide
negatiivsed Suhteline spetsiifilisus (95 % CI*)

104 103 99.04 % (95 % CI*: 94.76‑99.98 %)

*Kahepoolne 95 % usaldusvahemik arvutati Clopperi‑Pearsoni meetodiga.

Kuna uuringu tegemise ajal oli maailmas gripiviiruste esinemissagedus äärmiselt väike, ei
võetud uuringus ühtegi prospektiivset gripiviiruse A/B positiivset proovi. Testi SARS‑CoV‑2 &
Flu A/B Rapid Antigen Test gripiviiruse A ja B positiivsete ning negatiivsete tulemuste protsenti
hinnati hoiule pandud inimese ninaneelu tampooniproovidega, mida koguti eelmises kliinilises
uuringus.
Peale selle kaasati retrospektiivsesse testimisse 16 ninaneelu tampooniproovi, mille negatiivne
olek gripiviiruse A/B suhtes oli kinnitatud. Võrdlusmeetodina kasutati äärmiselt tundlikku
USA FDA EUA‑volitusega RT‑PCR‑i meetodit. Testi SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test
gripiviiruse A ja B positiivsete ning negatiivsete tulemuste ühtivusprotsendid retrospektiivsete
proovide korral on kokku võetud tabelites 5‑7.

Tabel 5. Gripiviiruse A toimivus võrdlusmeetodiga kõrvutades, kasutades retrospektiivseid
proove.

RT‑PCR‑i tulemused

Positiivne Negatiivne Kokku

Positiivne 56 0 56

Negatiivne 13 42 55
Gripiviiruse A
antigeeni testi

tulemused
Kokku 69 42 111

Positiivsete tulemuste
ühtivusprotsent 81.16 % (95 % CI*: 69.94‑89.57 %)

Negatiivsete tulemuste
ühtivusprotsent 100.00 % (95 % CI*: 91.59‑100.00 %)

*Kahepoolne 95 % usaldusvahemik arvutati Clopperi‑Pearsoni meetodiga.

Tabel 6. Gripiviiruse A toimivus võrdlusmeetodiga kõrvutades, kasutades retrospektiivseid
proove, Ct‑väärtuste järgi rühmitatud.

RT‑PCR‑i
positiivsed

Antigeeni
kiirtestide
positiivsed

Positiivsete tulemuste
ühtivusprotsent

(95 % CI*)

Ct ≤ 24 56 52 92.86 % (95 % CI: 82.71‑98.02 %)

Ct ≤ 27 60 53 88.33 % (95 % CI: 77.43‑95.18 %)

Ct ≤ 30 67 56 83.58 % (95 % CI: 72.52‑91.51 %)

Ct ≤ 33 69 56 81.16 % (95 % CI: 69.94‑89.57 %)

Kõik
Ct‑väärtused 69 56 81.16 % (95 % CI: 69.94‑89.57 %)

*Kahepoolne 95 % usaldusvahemik arvutati Clopperi‑Pearsoni meetodiga.

Tabel 7. Gripiviiruse B toimivus võrdlusmeetodiga kõrvutades, kasutades retrospektiivseid
proove.

RT‑PCR‑i tulemused

Positiivne Negatiivne Kokku

Positiivne 4 0 4

Negatiivne 0 228 228
Gripiviiruse B
antigeeni testi

tulemused
Kokku 4 228 232

Positiivsete tulemuste
ühtivusprotsent 100.00 % (95 % CI*: 39.76‑100.00 %)

Negatiivsete tulemuste
ühtivusprotsent 100.00 % (95 % CI*: 98.40‑100.00 %)

*Kahepoolne 95 % usaldusvahemik arvutati Clopperi‑Pearsoni meetodiga.
Analüütiline toimivus
Tuvastuspiir (LoD)
SARS‑CoV‑2, gripiviiruse A ja gripiviiruse B suhtes positiivsed proovid valmistati ette nii, et
negatiivne kliiniline maatriks rikastati vastava inaktiveeritud viirusega, kasutades SARS‑CoV‑2,
gripiviiruse A ja gripiviiruse B suhtes negatiivseid ninaneelu tampooniproove, mille tulemused on
RT‑PCR‑i või fluorestsentse immunoanalüüsiga kinnitatud. LoD‑id määrati otseste ninaneelu
tampooniproovide puhul seerialahjenduse läbinud positiivsete proovide testimisega nii, nagu on
näidatud tabelis (allpool).

Viiruse tüvi LoD (TCID50/mL)

SARS‑CoV‑2 (2019‑nCOV) NCCP 43326 / 2020 / Korea tüvi 8.29

Gripiviirus A, A/Mehhiko/4108/09 (H1N1pdm) 1.51 × 103

Gripiviirus A, A/Brisbane/10/07 (H3N2) 7.44 × 102

Gripiviirus B, B/Florida/04/06 (Yamagata liin) 3.57 × 103

Gripiviirus B, B/Malaisia/2506/04 (Victoria liin) 9.09 × 102

Mikroobide ristreaktiivsus
Järgmiste mikroorganismide puhul ei täheldatud esitatud kontsentratsioonidel ristreaktiivsust.
Testimiseks rikastati negatiivset kliinilist maatriksit kõikide mikroorganismidega. Seent
Pneumocystis jirovecii (PJP) ei testitud. In silico analüüsiga tuvastati ristreaktiivsuse väike
tõenäosus. Viiruse SARS‑CoV in silico analüüs näitas SARS‑CoV‑2 testjoone ristreaktiivsuse
suurt tõenäosust.

Mikroorganism/proov Kontsentratsioon Tulemus

Inimese koroonaviirus HKU1
(rekombinantne N‑valk)

29.1 ng/mL NEG

Inimese koroonaviirus 229E 2.37 × 105 PFU/mL NEG

Inimese koroonaviirus OC43 3.35 × 105 PFU/mL NEG

Inimese koroonaviirus NL63 1.14 × 105 PFU/mL NEG

MERS‑koroonaviirus 2.79 × 105 PFU/mL NEG

SARS‑koroonaviirus
(rekombinantne N‑valk)

17.2 ng/mL NEG

Adenoviiruse tüüp 1 1.72 × 108 PFU/mL NEG

Adenoviiruse tüüp 2 7.01 × 105 PFU/mL NEG

Adenoviiruse tüüp 5 2.72 × 107 PFU/mL NEG

Adenoviiruse tüüp 6 1.30 × 107 PFU/mL NEG
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Mikroorganism/proov Kontsentratsioon Tulemus

Adenoviiruse tüüp 7A 7.01 × 105 PFU/mL NEG

Adenoviiruse tüüp 11 1.30 × 107 PFU/mL NEG

Adenoviiruse tüüp 14 2.79 × 105 PFU/mL NEG

Adenoviiruse tüüp 40 2.54 × 106 PFU/mL NEG

Inimese metapneumoviiruse 3 tüüp B1 1.46 × 106 PFU/mL NEG

Inimese metapneumoviiruse 16 tüüp A1 2.54 × 106 PFU/mL NEG

Paragripiviirus 1 8.42 × 105 PFU/mL NEG

Paragripiviirus 2 1.01 × 106 PFU/mL NEG

Paragripiviirus 3 2.26 × 107 PFU/mL NEG

Paragripiviirus 4A 2.54 × 106 PFU/mL NEG

Enteroviiruse tüüp 68 (09.2014 isolaat 4) 1.01 × 106 PFU/mL NEG

Respiratoor‑süntsütiaalviirus A 7.01 × 105 PFU/mL NEG

Respiratoor‑süntsütiaalviirus B 3.35 × 105 PFU/mL NEG

Rinoviirus 1A 1.14 × 105 PFU/mL NEG

Rinoviirus A16 8.42 × 105 PFU/mL NEG

Rinoviirus B42 7.01 × 105 PFU/mL NEG

Epsteini‑Barri viirus (B95‑8) 2.61 × 108 cp/mL NEG

Tsütomegaloviirus (AD‑169) 4.41 × 106 PFU/mL NEG

Leetriviirus 3.93 × 107 PFU/mL NEG

Mumpsiviirus 8.42 × 105 PFU/mL NEG

Haemophilus influenzae (NCCP 13815) 2.46 × 107 PMÜ/mL NEG

Haemophilus influenzae (NCCP 13819) 3.28 × 107 PMÜ/mL NEG

Haemophilus influenzae (NCCP 14581) 3.97 × 107 PMÜ/mL NEG

Haemophilus influenzae (NCCP 14582) 1.03 × 1010 PMÜ/mL NEG

Streptococcus pneumoniae tüüp 1
(KCCM 41568)

1.85 × 108 PMÜ/mL NEG

Streptococcus pneumoniae tüüp 2
(KCCM 40410)

1.51 × 108 PMÜ/mL NEG

Streptococcus pneumoniae tüüp 3
(KCCM 41569)

2.25 × 106 PMÜ/mL NEG

Streptococcus pneumoniae tüüp 5
(KCCM 41570)

9.68 × 107 PMÜ/mL NEG

Streptococcus pyogenes (ATCC 12344) 6.73 × 107 PMÜ/mL NEG

Bordetella pertussis (NCCP 13671) 6.04 × 107 PMÜ/mL NEG

Mycoplasma pneumoniae (ATCC 15531) 3.29 × 107 PMÜ/mL NEG

Chlamydia pneumoniae (ATCC VR-2282) 8.81 × 107 PMÜ/mL NEG

Legionella pneumophila (ATCC 33155) 1.54 × 1010 PMÜ/mL NEG

Staphylococcus aureus (NCCP 14647) 8.71 × 108 PMÜ/mL NEG

Staphylococcus epidermidis (KCCM 35494) 6.02 × 108 PMÜ/mL NEG

Corynebacterium sp. (KCCM 43306) 3.20 × 109 PMÜ/mL NEG

Lactobacillus sp. (KCCM 32821) 1.78 × 107 PMÜ/mL NEG

Moraxella catarrhalis (KCCM 42707) 2.42 × 108 PMÜ/mL NEG

Mycobacterium tuberculosis (KIT87190) 3.03 × 107 PMÜ/mL NEG

Neisseria meningitidis (KCCM 41562) 1.86 × 107 PMÜ/mL NEG

Streptococcus mitis (KCCM 42740) 9.59 × 108 PMÜ/mL NEG

Neisseria sp. (KCCM 42783) 4.03 × 106 PMÜ/mL NEG

Pseudomonas aeruginosa (NCCP 14640) 9.68 × 108 PMÜ/mL NEG

Streptococcus salivarius (KCCM 11926) 3.22 × 108 PMÜ/mL NEG

Candida albicans (KCCM 50651) 1.80 × 109 PMÜ/mL NEG

Mikroobidest tingitud häired
Ülaltoodud mikroobide puhul tehti täiendavad mikroobidest tingitud häirete katsed viiruse
SARS‑CoV‑2, gripiviiruse A ja gripiviiruse B suhtes positiivsete proovidega rikastatud
negatiivses kliinilises maatriksis. Esitatud kontsentratsioonidel ei leitud mikroobidest tingitud
häireid.

Endogeense/eksogeense ristreaktiivsuse uuring
Järgmiste ainete puhul ei täheldatud esitatud kontsentratsioonidel ristreaktiivsust. Testimiseks
rikastati negatiivset kliinilist maatriksit kõikide ainetega.

Aine Rikastamise
kontsentratsioon Tulemus

Täisveri 4 % NEG

Mutsiin 0.5 % NEG

Chloraseptic (mentool/bensokaiin) 1.5 mg/mL NEG

NasoGEL (NeilMed) 5 % (v/v) NEG

Ettevõtte CVS Health ninatilgad (fenüülefriin) 15 % (v/v) NEG

Afrin (oksümetasoliin) 15 % (v/v) NEG

Ettevõtte CVS Health oksümetasoliin 15 % (v/v) NEG

Ninapihus NasalCrom (kromolüün) 15 % (v/v) NEG

Zicam 5 % (v/v) NEG

Homöopaatiline ravim (Alkalol) 1:10 lahjendus NEG

Kurguvalu fenoolipihus 15 % (v/v) NEG

Tobramütsiin 4 μg/mL NEG

Mupirotsiin 10 mg/mL NEG

Ettevõtte CVS Health flutikasoonpropionaat 5 % (v/v) NEG

Tamiflu (oseltamiviirfosfaat) 5 mg/mL NEG

Biotiin 3500 ng/mL NEG

Endogeensetest/eksogeensetest ainetest tingitud häirete uuringud
Ülalesitatud ainete puhul tehti täiendavad endogeensetest/eksogeensetest ainetest tingitud
häirete uuringud, kasutades SARS‑CoV‑2, gripiviiruse A ja gripiviiruse B suhtes positiivsete
proovidega rikastatud negatiivseid kliinilisi maatrikseid. Esitatud kontsentratsioonidel ei leitud
endogeensetest/eksogeensetest ainetest tingitud häireid.

Analüüdi suure kontsentratsiooni efekt (hook effect)
Negatiivset kliinilist maatriksit rikastati kultiveeritud SARS‑CoV‑2, gripiviiruse A või
gripiviirusega B. SARS‑CoV‑2 külvis ei esinenud analüüdi suure kontsentratsiooni efekti kuni
kontsentratsioonini 1.58 × 106 TCID50/mL. Gripiviiruse A/Mehhiko/4108/09 külvis ei esinenud
analüüdi suure kontsentratsiooni efekti kuni kontsentratsioonini 5.01 × 105 TCID50/mL.
Gripiviiruse A/Brisbane/10/07 külvis ei esinenud analüüdi suure kontsentratsiooni efekti kuni
kontsentratsioonini 1.05 × 106 TCID50/mL. Gripiviiruse B/Florida/04/06 külvis ei esinenud
analüüdi suure kontsentratsiooni efekti kuni kontsentratsioonini 3.55 × 105 TCID50/mL.
Gripiviiruse B/Malaisia/2506/04 külvis ei esinenud analüüdi suure kontsentratsiooni efekti kuni
kontsentratsioonini 4.17 × 105 TCID50/mL. 

Koinfektsioon
Gripiviiruse A, gripiviiruse B ja SARS‑CoV‑2 võimalike konkureerimisest tingitud häirete
hindamiseks analüüsiti proove 3 paralleelkatses, kus üht väikese kontsentratsiooniga (3 × LoD)
sihtproovi segati teise suure kontsentratsiooniga (1.23 × 105 PFU/mL) sihtprooviga. Häireid ei
täheldatud mitte ühegi viiruste kombinatsiooni puhul.

Antud meetodite lehel kasutatakse kümnendkoha eraldajana alati punkti, et teha vahet
kümnendarvu täisarvuliste ja murdarvuliste osade vahel. Tuhandeliste eraldajaid ei kasutata.
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