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 To Rapid Test COVID-19 Antigen είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσολογική δοκιμή 

για την ποιοτική ανίχνευση αντιγόνoυ (πρωτεΐνη του νουκλεοκαψιδίου) του SARS-CoV-2 σε 

ανθρώπινα στοματικά υγρά.  

Μόνο για επαγγελματική in vitro διαγνωστική χρήση. 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

Το Rapid Test COVID-19 Antigen (με δείγμα στοματικών υγρών) είναι μια ταχεία 

χρωματογραφική ανοσολογική δοκιμή για την ποιοτική ανίχνευση αντιγόνου (πρωτεΐνη του 

νουκλεοκαψιδίου) SARS-CoV-2 σε δείγματα στοματικών υγρών από άτομα με υποψία 

λοίμωξης SARS-CoV-2, σε συνδυασμό με την κλινική τους εικόνα και αποτελέσματα άλλων 

εργαστηριακών δοκιμών.  

Τα αποτελέσματα αφορούν την ανίχνευση αντιγόνου (πρωτεΐνη του νουκλεοκαψιδίου) 

SARS-CoV-2. Ένα αντιγόνο είναι γενικά ανιχνεύσιμο σε δείγματα του ανώτερου 

αναπνευστικού κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της μόλυνσης. Τα θετικά αποτελέσματα 

καταδεικνύουν την παρουσία ιογενών αντιγόνων, αλλά απαιτείται κλινική συσχέτιση με το 

ιστορικό του ασθενούς και άλλες διαγνωστικές πληροφορίες για τον προσδιορισμό της 

κατάστασης της λοίμωξης. Τα θετικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν βακτηριακή λοίμωξη ή 

συλλοίμωξη με άλλους ιούς. Ο παράγοντας που ανιχνεύεται μπορεί να μην είναι η οριστική 

αιτία της νόσου.  

Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν τη λοίμωξη SARS-CoV-2 και δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται ως η μοναδική βάση για αποφάσεις θεραπείας ή διαχείρισης ασθενών. 

Τα αρνητικά αποτελέσματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υποθετικά και να 

επιβεβαιώνονται με μοριακή ανάλυση, εάν είναι απαραίτητο, για τη διαχείριση του ασθενούς. 

Τα αρνητικά αποτελέσματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της πρόσφατης 

έκθεσης στον ιό, του ιστορικού και της παρουσίας κλινικών σημείων και συμπτωμάτων ενός 

ασθενούς, που συνάδουν με την COVID-19.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι νέοι κορωνοϊοί ανήκουν στο γένος β. Η COVID-19 είναι μια οξεία λοιμώδης 

αναπνευστική νόσος, στην οποία οι άνθρωποι είναι γενικά ευαίσθητοι. Επί του παρόντος, οι 

ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον νέο κορωνοϊό είναι η κύρια πηγή μόλυνσης. 

Ασυμπτωματικά μολυσμένα άτομα μπορεί επίσης να αποτελούν πηγές μόλυνσης. Τα κύρια 

συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, κόπωση και ξηρό βήχα. Ρινική συμφόρηση, ρινική 

καταρροή, πονόλαιμος, μυαλγία και διάρροια παρατηρούνται σε κάποιες περιπτώσεις. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

To Rapid Test COVID-19 Antigen (με δείγμα στοματικών υγρών) είναι μια ποιοτική 

ανοσολογική δοκιμή με βάση τη μεμβράνη για την ανίχνευση αντιγόνου (πρωτεΐνη του 

νουκλεοκαψιδίου) SARS-CoV-2 σε δείγμα ανθρώπινων στοματικών υγρών. Το αντίσωμα 

πρωτεΐνης του νουκλεοκαψιδίου SARS-CoV-2 βρίσκεται επικαλυμμένο στην περιοχή της 

γραμμής δοκιμής. Κατά τη δοκιμή, το δείγμα αντιδρά με σωματίδια επικαλυμμένα με 

αντίσωμα πρωτεΐνης του νουκλεοκαψιδίου SARS-CoV-2. Στη συνέχεια, το μείγμα 

μετακινείται ανοδικά στη μεμβράνη με τριχοειδή δράση και αντιδρά με το αντίσωμα 

πρωτεΐνης του νουκλεοκαψιδίου SARS-CoV-2 στην περιοχή της γραμμής δοκιμής. Εάν το 

δείγμα περιέχει αντιγόνα SARS-CoV-2, μια έγχρωμη γραμμή θα εμφανιστεί στην περιοχή 

της γραμμής δοκιμής. Εάν το δείγμα δεν περιέχει αντιγόνα SARS-CoV-2, δεν θα εμφανιστεί 

έγχρωμη γραμμή στην περιοχή της γραμμής δοκιμής, υποδεικνύοντας αρνητικό 

αποτέλεσμα. Ως διαδικαστικός έλεγχος, μια έγχρωμη γραμμή θα εμφανίζεται πάντα στην 

περιοχή της γραμμής ελέγχου, υποδεικνύοντας ότι έχει προστεθεί ο σωστός όγκος 

δείγματος και ότι έχει ενεργοποιηθεί η μεμβράνη.  

 

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

Η δοκιμή περιέχει αντίσωμα πρωτεΐνης του νουκλεοκαψιδίου anti-SARS-CoV-2 ως 

αντιδραστήριο δέσμευσης και αντίσωμα πρωτεΐνης του νουκλεοκαψιδίου anti-SARS-CoV-2 

ως αντιδραστήριο ανίχνευσης. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ  

1. Αυτό το φυλλάδιο πρέπει να διαβαστεί πλήρως πριν από την εκτέλεση του test. Η μη 

τήρηση οδηγιών μπορεί να αποφέρει ανακριβή αποτελέσματα.  

2. Μόνο για επαγγελματική in vitro διαγνωστική χρήση. Να μην χρησιμοποιείται μετά την 

ημερομηνία λήξης.  

3. Μην τρώτε ή πίνετε και μην καπνίζετε στην περιοχή όπου λαμβάνει χώρα χειρισμός 

των δειγμάτων ή των κιτ.  

4. Μην χρησιμοποιείτε το test αν η θήκη είναι κατεστραμμένη.  

5. Χειριστείτε όλα τα δείγματα σαν να περιέχουν μολυσματικούς παράγοντες. Τηρήστε τις 

καθιερωμένες προφυλάξεις κατά των μικροβιολογικών αποβλήτων κατά τη συλλογή, το 

χειρισμό, την αποθήκευση και ακολουθήστε τις πρότυπες διαδικασίες για τη σωστή 

απόρριψη των δειγμάτων και των χρησιμοποιημένων κιτ.  

6. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό ρουχισμό, όπως εργαστηριακές ποδιές, γάντια μιας 

χρήσης και οφθαλμική προστασία κατά την ανάλυση των δειγμάτων.  

7. Πλύνετε καλά τα χέρια μετά την εκτέλεση της δοκιμής.  

8. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται κατάλληλα δείγματα κατά τη δοκιμή. Πολύ μεγάλο ή 

πολύ μικρό μέγεθος δείγματος μπορεί να οδηγήσει σε απόκλιση στα αποτελέσματα.  

9. Δείγματα που έχουν ληφθεί για δοκιμές PCR ή τα δείγματα για Μέσα Μεταφοράς Ιών 

(VTM) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη δοκιμή.  

10. Η χρησιμοποιημένη δοκιμή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς 

κανονισμούς. 

11. Η υγρασία και η θερμοκρασία μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ  

Φυλάσσεται συσκευασμένο στη σφραγισμένη θήκη σε θερμοκρασία δωματίου ή σε 

ψυγείο (2 - 30 °C). Το test είναι σταθερό μέχρι και την ημερομηνία λήξης που είναι 

τυπωμένη στη σφραγισμένη θήκη. Το test πρέπει να παραμείνει στη σφραγισμένη θήκη 

μέχρι να χρησιμοποιηθεί. ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ. Μην χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία 

λήξης. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

Το δείγμα στοματικών υγρών πρέπει να συλλέγεται χρησιμοποιώντας τη συσκευή 

δειγματοληψίας που παρέχεται με το κιτ. Ακολουθήστε τις λεπτομερείς οδηγίες χρήσης 

παρακάτω. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλες συσκευές δειγματοληψίας με αυτή τη 

δοκιμή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοματικά υγρά που συλλέγονται οποιαδήποτε 

στιγμή της ημέρας. 

Τα δείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται το συντομότερο δυνατό μετά τη συλλογή. Εάν 

το δείγμα στοματικών υγρών δεν πρόκειται να υποβληθεί σε άμεση επεξεργασία, είναι 

σταθερό για έως 8 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου και για 24 ώρες στους 2-8 °C. 

ΥΛΙΚΑ  

Υλικά που παρέχονται 

• Κασέτες δοκιμών • Συσκευές δειγματοληψίας • Διάλυμα εξαγωγής 

• Φυλλάδιο οδηγιών • Κάρτα περιγραφής διαδικασίας • Σακούλες βιοασφάλειας 

Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται 

• Χρονόμετρο • Δοχείο δείγματος 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Αφήστε τη δοκιμή, τη συσκευή δειγματοληψίας, το διάλυμα εξαγωγής και / ή τους 

μάρτυρες να ισορροπήσουν σε θερμοκρασία δωματίου (15-30 °C) πριν από τη 

δοκιμή.  

Συλλογή δείγματος  

Προσοχή: πριν τη συλλογή στοματικών υγρών, δώστε οδηγίες στους ασθενείς να μην 

βάλουν τίποτα στο στόμα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ποτών, τσίχλας ή προϊόντων 

καπνού για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από τη δειγματοληψία. 

Δώστε οδηγίες στους εξεταζόμενους να βήξουν έντονα 3-5 φορές για να 

απελευθερώσουν πτύελα από το φάρυγγα στο στόμα. 

Συνιστάται η συλλογή των πρώτων πτυέλων μετά από έντονο βήχα το πρωί. 

1. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή δειγματοληψίας για να συλλέξτε περίπου 500μl 

δείγματος στοματικών υγρών. 

Αν το δείγμα στοματικών υγρών που έχετε συλλέξει δεν είναι επαρκές, επαναλάβετε τα 

παραπάνω βήματα συλλογής δείγματος.  

Εξαγωγή δείγματος 

2. Αναμείξτε διάλυμα εξαγωγής (περίπου 500μl) με το δείγμα στοματικών υγρών που 

συλλέξατε.  

Ανακινήστε ελαφρά η πιέστε τον σωλήνα που περιέχει το μείγμα για 10 δευτερόλεπτα 

για να αναμείξετε καλά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δείγμα μετά την εξαγωγή παραμένει σταθερό σε αποθήκευση για 2 ώρες 

σε θερμοκρασία δωματίου ή για 24 ώρες στους 2-8°C. 

Εκτέλεση δοκιμής 

Αφαιρέστε την κασέτα δοκιμής από τη σφραγισμένη θήκη αλουμινίου και χρησιμοποιήστε 

την εντός μίας ώρας. Θα επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα εάν η δοκιμή πραγματοποιηθεί 

αμέσως μετά το άνοιγμα της θήκης αλουμινίου. 

3. Προσθέστε το εξαχθέν δείγμα στην κασέτα δοκιμής και περιμένετε να εμφανιστούν η 

έγχρωμη γραμμή / οι έγχρωμες γραμμές. Διαβάστε το αποτέλεσμα σε 15 λεπτά. Μην 

ερμηνεύετε το αποτέλεσμα μετά από 20 λεπτά. 

Ανατρέξτε στην Κάρτα Περιγραφής Διαδικασίας για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά 

με τη διαδικασία δοκιμής. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΘΕΤΙΚΟ:* Εμφανίζονται δύο έγχρωμες γραμμές. Μία έγχρωμη γραμμή θα πρέπει να 

εμφανίζεται στην περιοχή ελέγχου (C) και μια άλλη έγχρωμη γραμμή θα πρέπει να 

εμφανίζεται στην περιοχή δοκιμής (T). Το θετικό αποτέλεσμα στην περιοχή δοκιμής δείχνει 

ανίχνευση αντιγόνων SARS-COV-2 στο δείγμα.  

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένταση του χρώματος στην περιοχή της γραμμής δοκιμής (T) θα ποικίλει 

με βάση την ποσότητα του αντιγόνου SARS-COV-2 που υπάρχει στο δείγμα. Επομένως, 

οποιαδήποτε απόχρωση στην περιοχή δοκιμής (T) πρέπει να θεωρείται θετικό δείγμα.  

ΑΡΝΗΤΙΚΟ: Εμφανίζεται μία έγχρωμη γραμμή στην περιοχή ελέγχου (C). Η 

απουσία εμφανούς έγχρωμης γραμμής στην περιοχή δοκιμής (T) υποδεικνύει αρνητικό 

αποτέλεσμα στη δοκιμή COVID-19 Antigen. 

ΑΚΥΡΟ: Η γραμμή ελέγχου δεν εμφανίζεται. Ο ανεπαρκής όγκος δείγματος ή οι 

λανθασμένες τεχνικές κατά τη διαδικασία είναι οι πιο πιθανές αιτίες για την αποτυχία της 

γραμμής ελέγχου. Ελέγξτε τη διαδικασία και επαναλάβετε τη δοκιμή με ένα νέο test. Εάν το 

πρόβλημα παραμένει, διακόψτε αμέσως τη χρήση του κιτ δοκιμής και επικοινωνήστε με τον 

τοπικό σας διανομέα. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος  

Εσωτερικοί διαδικαστικοί έλεγχοι περιλαμβάνονται στη δοκιμή. Μία έγχρωμη γραμμή που 

εμφανίζεται στην περιοχή ελέγχου (C) είναι ένας εσωτερικός θετικός διαδικαστικός έλεγχος. 

Επιβεβαιώνει επαρκή όγκο δείγματος και σωστή τεχνική κατά τη διαδικασία. Ένα καθαρό 

φόντο είναι ένας εσωτερικός αρνητικός διαδικαστικός έλεγχος. Εάν η δοκιμή λειτουργεί 

σωστά, το φόντο στην περιοχή αποτελεσμάτων πρέπει να είναι λευκό έως ανοιχτό ροζ και 

να μην παρεμβάλλεται στην ικανότητα ανάγνωσης του αποτελέσματος της δοκιμής.  

Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος  

Θετικοί / αρνητικοί μάρτυρες δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το κιτ. Ωστόσο, σύμφωνα 

με την ορθή εργαστηριακή πρακτική (GLP), οι έλεγχοι αυτοί συνιστώνται. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Η διαδικασία και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων πρέπει να ακολουθούνται πιστά κατά 

τη δοκιμή για παρουσία αντιγόνων (πρωτεΐνη του νουκλεοκαψιδίου) SARS-CoV-2 σε δείγμα 

ανθρώπινων στοματικών υγρών σε πιθανά κρούσματα. Για βέλτιστη απόδοση της δοκιμής, 



η σωστή συλλογή δείγματος είναι κρίσιμη. Η μη τήρηση της διαδικασίας μπορεί να δώσει 

ανακριβή αποτελέσματα.  

2. Η απόδοση του Rapid Test COVID-19 Antigen (με δείγμα στοματικών υγρών) 

αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο 

οδηγιών και μόνο. Τροποποιήσεις σε αυτές τις διαδικασίες μπορεί να επηρεάσουν την 

απόδοση του τεστ. Δείγματα που έχουν ληφθεί για δοκιμές PCR ή τα δείγματα για Μέσα 

Μεταφοράς Ιών (VTM) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη δοκιμή. 

3. Το Rapid Test COVID-19 Antigen (με δείγμα στοματικών υγρών) προορίζεται μόνο για 

in vitro διαγνωστική χρήση. Αυτή η δοκιμή πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανίχνευση 

αντιγόνου (πρωτεΐνη του νουκλεοκαψιδίου) SARS-CoV-2 σε δείγμα ανθρώπινων 

στοματικών υγρών ως βοήθημα στη διάγνωση ασθενών με υποψία λοίμωξης SARS-CoV-2, 

σε συνδυασμό με την κλινική τους εικόνα και τα αποτελέσματα άλλων εργαστηριακών 

εξετάσεων. Ούτε η ποσοτική τιμή ούτε ο ρυθμός αύξησης της συγκέντρωσης των αντιγόνου 

(πρωτεΐνη του νουκλεοκαψιδίου) SARS-CoV-2 μπορούν να προσδιοριστούν με αυτή την 

ποιοτική δοκιμή. 

4. Το Rapid Test COVID-19 Antigen (με δείγμα στοματικών υγρών) υποδεικνύει μόνο την 

παρουσία αντιγόνων SARS-CoV-2 στο δείγμα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως το 

μοναδικό κριτήριο για τη διάγνωση λοιμώξεων SARS-CoV-2.  

5. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με τη δοκιμή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε 

συνδυασμό με άλλα κλινικά ευρήματα από άλλες εργαστηριακές δοκιμές και αξιολογήσεις.  

6. Εάν το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι αρνητικό ή μη αντιδραστικό και τα κλινικά 

συμπτώματα επιμένουν, συνιστάται να επαναλάβετε τη δειγματοληψία στον ασθενή λίγες 

ημέρες αργότερα ή να δοκιμάσετε με μια μοριακή διαγνωστική συσκευή για να αποκλείσετε 

τη μόλυνση.  

7. Η δοκιμή θα δείξει αρνητικά αποτελέσματα υπό τις ακόλουθες συνθήκες: Η 

συγκέντρωση των αντιγόνων του νέου κορωνοϊού στο δείγμα είναι χαμηλότερη από το 

ελάχιστο όριο ανίχνευσης της δοκιμής.  

8. Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν τη μόλυνση με SARS-CoV-2, ιδιαίτερα σε 

άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο 

επαναληπτικών δοκιμών με μοριακή διαγνωστική συσκευή, ώστε να αποκλειστεί η 

μόλυνση.  

9. Θετικά αποτελέσματα για COVID-19 μπορεί να οφείλονται σε μόλυνση με στελέχη 

κορωνοϊού εκτός του SARS-CoV-2 ή άλλους παρεμβαλλόμενους παράγοντες. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

Ευαισθησία, Εξειδίκευση και Ακρίβεια  

Το Rapid Test COVID-19 Antigen (με δείγμα στοματικών υγρών) αξιολογήθηκε με 

δείγματα που ελήφθησαν από ασθενείς. Το RT-PCR χρησιμοποιείται ως μέθοδος 

αναφοράς για το Rapid Test COVID-19 Antigen (με δείγμα στοματικών υγρών). Τα δείγματα 

θεωρήθηκαν θετικά εάν το RT-PCR έδειξε θετικό αποτέλεσμα. Τα δείγματα θεωρήθηκαν 

αρνητικά εάν το RT-PCR έδειξε αρνητικό αποτέλεσμα.  

Δείγμα στοματικών υγρών 

COVID-19 Antigen Rapid Test 

(Δείγμα στοματικών υγρών) 

RT-PCR 
Σύνολο 

Θετικό Αρνητικό 

COVID-19 

Antigen 

Θετικό 91 2 93 

Αρνητικό 10 303 313 

Σύνολο 101 305 406 

Σχετική Ευαισθησία 90.1% (95%CI*:82.5%~95.1%) 

Σχετική Εξειδίκευση 99.3% (95%CI*: 97.7%~99.9%) 

Ακρίβεια 97.0% (95%CI*: 94.9%~98.5%) 

*CI: Διάστημα εμπιστοσύνης 

Δοκιμή Εξειδίκευσης με διάφορα στελέχη ιών 

Το Rapid Test COVID-19 Antigen δοκιμάστηκε με τα ακόλουθα στελέχη ιών. Δεν 

παρατηρήθηκε διακριτή γραμμή σε καμία από τις περιοχές της δοκιμής, για αυτές τις 

συγκεντρώσεις: 

Περιγραφή Επίπεδο δοκιμής 

Αδενοϊός τύπου 3 3.16 x 104 TCID50/ml 

Αδενοϊός τύπου 7 1.58 x 105 TCID50/ml 

Ανθρώπινος κορωνοϊός OC43 1 x 106 TCID50/ml 

Ανθρώπινος κορωνοϊός 229Ε 5 x 105 TCID50/ml 

Ανθρώπινος κορωνοϊός NL63 1 x 106 TCID50/ml 

Ανθρώπινος κορωνοϊός HKU1 1 x 106 TCID50/ml 

Γρίπη A H1N1 3.16 x 105 TCID50/ml 

Γρίπη A H3N2 1 x 105 TCID50/ml 

Γρίπη B 3.16 x 106 TCID50/ml 

Ιλαρά 1.58 x 104 TCID50/ml 

Παρωτίτιδα 1.58 x 104 TCID50/ml 

Ιός παραϊνφλουέντζας 2 1.58 x 107 TCID50/ml 

Ιός παραϊνφλουέντζας 3 1.58 x 108 TCID50/ml 

Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός 8.89 x 104 TCID50/ml 

TCID50 = (Tissue Culture Infectious Dose) Μολυσματική δόση καλλιέργειας ιστών είναι η 

αραίωση του ιού που υπό τις συνθήκες της ανάλυσης αναμένεται να μολύνει το 50% των 

ενοφθαλμισμένων τρυβλίων.  

Ακρίβεια  

Intra-Assay＆Inter-Assay  

H ακρίβεια στην ίδια και σε διαφορετικές δοκιμές έχει προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας 

τρία δείγματα τυπικού ελέγχου COVID-19. Τρεις διαφορετικές παρτίδες Rapid Test 

COVID-19 Antigen (με δείγμα στοματικών υγρών) έχουν δοκιμαστεί χρησιμοποιώντας 

Αρνητικό Ασθενές και Ισχυρό Αντιγόνο SARS-COV-2. Δέκα αντίγραφα κάθε επιπέδου 

δοκιμάστηκαν κάθε μέρα για 3 συνεχόμενες ημέρες. Τα δείγματα ταυτοποιήθηκαν σωστά > 

99% των δοκιμών.  

Διασταυρούμενη αντιδραστικότητα 

Οι ακόλουθοι οργανισμοί δοκιμάστηκαν και βρέθηκαν όλοι να είναι αρνητικοί όταν 

δοκιμάστηκαν με το Rapid Test COVID-19 Antigen (με δείγμα στοματικών υγρών): 

Arcanobacterium 1.0x108 org/ml 

Candida albicans 1.0x108 org/ml 

Corynebacterium 1.0x108 org/ml 

Escherichia coli 1.0x108 org/ml 

Moraxella catarrhalis 1.0x108 org/ml 

Neisseria lactamica 1.0x108 org/ml 

Nesseria subllava 1.0x108 org/ml 

Pseudomonas aeruginosa 1.0x108 org/ml 

Staphylococcus aureus subspaureus 1.0x108 org/ml 

Staphylococcus epidermidis 1.0x108 org/ml 

Streptococcus pneumoniae 1.0x108 org/ml 

Streptococcus pygenes 1.0x108 org/ml 

Streptococcus salivarius 1.0x108 org/ml 

Streptococcus sp group F 1.0x108 org/ml 

Παρεμβαλλόμενες ουσίες 

Οι ακόλουθες ουσίες δοκιμάστηκαν με το COVID-19 Antigen Rapid Test (με δείγμα 

στοματικών υγρών) και δεν παρατηρήθηκε παρεμβολή: 

Dexamethasone 0.8mg/ml 

Mucin 50μg/ml 

Flunisolide 6.8ng/ml 

Mupirocin 12mg/ml 

Oxymetazoline 0.6mg/ml 

Phenylephrine 12mg/ml 

Rebetol 4.5μg/ml 

Relenza 282ng/ml 

Tamiflu 1.1μg/ml 

Tobryamycin 2.43mg/ml 

Τσάι  33.3mg/ml 

Γάλα 11.2% 

Χυμός πορτοκαλιού 100% 

Στοματικό διάλυμα 2% 

Καφεΐνη  1mg/ml 

Coca Cola / 

Οδοντόκρεμα / 
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