
 

Átfogó Koronavírus vizsgálat és tesztelés - COVID19  

COVID-19 IgG/IgM Rapid Teszt  

Tesztelhető személyek ajánlott csoportjai  

Rendeltetésszerű felhasználás: 

Folytassa a betegség előrehaladásának és a gyógyulás monit

Magas kockázatú 

 
  

 

Nyilvánvaló klinikai
tünetek, de negatív

nukleinsav teszt
 

Gyanús  
 

 
 

 

Veszélyeztetett 
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Az IgM a szervezet első védelmi vonalát 
biztosítja vírusos fertőzések esetén, amelyet a 
hosszú távú immunitásért felelős IgG 
ellenanyag termelése követ. Ezért a COVID-19 
IgM és IgG ellenanyagok tesztelése hatékony 
módszer a COVID-19 fertőzés gyors 
diagnosztizálására. Ezenkívül a COVID-19 IgM 
antitestek kimutatása a COVID-19 
közelmúltbeli fertőzésére utal, míg a COVID-19 
IgG antitestek kimutatása a fertőzés későbbi 
szakaszát jelzi.

A COVID-19 IgG/IgM Rapid Teszt az új típusú koronavírus ellen termelődő IgG és IgM típusú ellenanyagok 
in vitro kimutatására szolgál humán szérumból, plazmából vagy teljes vérből. A COVID-19 IgG / lgM Rapid 
Teszt csak kiegészítő eszközként használható a feltételezett új koronavírus-nukleinsav-negatív esetek 
vizsgálatára, vagy a nukleinsav-kimutatással összehangoltan, a gyanús esetek diagnosztizálására. Nem 
használható fel új koronavírus fertőzés okozta tüdőgyulladás esetén a diagnózishoz, és nem alkalmas a 
populáció általános szűrésére. Szakember általi használat szükséges! 

Megerősített fertőzött 
közvetlen környezeté-
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Fertőzés óta eltelt napok száma
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SARS-CoV 2 
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IgG megjelenése

IgG megjelenése

IgM eltűnése

Antitest kimutatás

IgG jelen marad a vérben a
hosszútávú immunitás érdekében

IgM IgM IgG+

(arany kolloid)

A Koronavírus a vírusok egy nagy családja, amely 
megbetegedéseket okozhat emberi és állati 
szervezetekben. Emberek esetén, a koronavírus légúti 
megbetegedéshez vezethet, melynek tünetei az egyszerű 
náthától a súlyosabb megbetegedésekig (MERS, SARS) 
terjedhet. A legutóbb felfedezett Koronavírus a COVID-19 
megbetegedést.okozza.



Teszt Klinikailag megerősített  

IgG/IgM pozitív  negatív  Összes 

pozitív  246 5 251 

negatív  35 314 349 

Összes 281 319 600 
A specificitás 98.43% (314/319), és a szenzitivitás
87.54% (246/281).  

Ujjbegy / Teljes vérminta használata  

  

 
Szérum / Plazma vizsgálat  

 

   
 

POZITÍV EREDMÉNY 

  

  

  

NEGATÍV EREDMÉNY 

  

Felépítés 

Cseppentsen 10ul
vért a kazetta 
mintanyílásába

Vérminta felszívásaUjjbegy szúrás

Cseppentsen 2 csepp 
mintahigítót a kazetta 

mintanyílásába

Cseppentsen 2 csepp 
mintahigítót a kazetta 

mintanyílásába

Várjon 15 
percet

Olvassa le az eredményt

Várjon 15
percet

10 ul szérum/plazma
gyűjtése

Olvassa le az eredményt

NC membrán

Mintanyílás

Minta betét

IgM
IgG

Kontroll csík

Műanyag hátlap

Elnyelő betét
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1 2 3 4

2 3

6 5 4

Látható C-csík és
G-csík COVID-19 IgG

pozitív

Látható C-csík és
M-csík COVID-19 IgM 

pozitív

Látható C-csík és G- és 
M-csík COVID-19 IgG és 

IgM pozitív

Látható C-csík jelzi
COVID-19 lgG and

IgM negatív



 
  

Teszt eredmények Arany kolloid  PCR  
Teszt ideje 15 perc  3 - 4 óra  
Elkészítési módja  Hordozható, stabil teszt  Komplex, magas 

    eszközigény  
Hordozhatóság Szobahőmérsékleten. A tesztek

minden ellátási helyen elvégez-
hetők beleértvbe kis laboratóriumok,
klinikák, beteggondozók, stb. 
Egyszerű, további eszközök nélkül
elkészíthető.   

Elvégzéséhez komplex 
berendezések szüksége-
sek, amelyek csak nagy
kórházakban elérhetők.  
 

COVID-19 IgG/IgM Rapid Teszt Eredmények Értékelése  
Teszt eredmények  
PCR IgM IgG 

+ - -  

+ + - 

+ - + 

+ + + 
 

- + -  

- - +  

- + + 
 

Rapid Test vs. Nukleinsav teszt  
 

A termék előnyei  

 

 

 

Korai felfedezés 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

A pozitív IgM a fertőzés korai szakaszát jelzi 

Fedje le a betegség korai, közép- és késői 
szakaszát. Kerülje el a hiányosságot

 
           

 2 Teszt 1 kazettán
15 perces eredmény  

 

Teljes Spektrum  

Hatékonyság 

Biztonság 

A páciens lehet, hogy a tünetmentes időszakban van.
A páciens lehet, hogy a fertőzés korai szakaszában van. A test immun-
rendszere IgM-et termel, és nem termel IgG-t, vagy az IgG szint nem éri 
el a mérési határt.

A páciens lehet, hogy a fertőzés késői szakaszában van. 

A páciens a fertőzés aktív szakaszában van, de a szervezet kifejlesztett 
némi immunitást a SARS-COV-2 ellen (IgG termelődik).

A páciens lehet, hogy a fertőzés akut szakaszában van. Ebben
az esetben megfontolandó a nukleinsav teszt.

A páciens lehet, hogy megfertőződött a múltban, de felépült,
és a vírus kitisztult a szervezetből.

A páciens nemrég megfertőzödhetett SARS-COV-2 vírussal és a felépülési
szakaszban van, vagy a nukleinsav teszt hamisan negatív, és még mindig 
az aktív szakaszban van.

A különálló tesztek a kereszt fertőzés
elkerülése érdekében



 
 

 

 

 
Obelis s.a.  
Add: Bd. Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belg 

1. Teszt kazetta
2. Hígító folyadék
3. Pipetta
4. Használati utasítás

 

 

*CoV19-RT IgG/IgM Rapid Teszt

Tanúsítványok

Teszt Klinikailag megerősített

IgG/IgM pozitív negatív Összes

pozitív 246 5 251

negatív 35 314 349

Összes 281 319 600
A specificitás 98.43% (314/319), és a szenzitivitás
87.54% (246/281).

COVID-19 IgG/IgM Rapid Teszt

 
  

   

  

 
  

 

  

 
  

  

  

  

  

  

      

 

 

Hiteles
Amerikai gyártmány 

Hatékony (98.43%)* 

Biztonságos

Gyors (15 perc)

CoV19-RT gyorsteszt

                     

  
  

A csomag tartalma (20 teszt/doboz)

         

  

  
         

 

  

     
 

Amit a csomag nem tartalmaz, de cégünk 
biztosítja megrendelöinknek :

- Alkoholos törlő

- Ujjszúró lándzsa


