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1. SCOPUL 

 
Test rapid Dynamiker SARS-CoV-2 Ag (Saliva) 

nr. catalog: DNK-2105-1 

Manualul utilizatorului / 20 teste 

 

9.4 Citiţi şi înregistraţi rezultatul după 10 minute (nu 

mai mult de  20 minute). După  20 minute pot apărea 

rezultate anormale  . 

 

10. INTERPRETAREA REZULTATELOR 

Testul rapid Dynamiker SARS-CoV-2 Ag este este un analizor  destinat  detectării calitative a 

antigenului  proteinei nucleocapside din SARS-CoV-2 în saliva persoanelor suspecte de COVID-

19. Setul este destinat doar specialiştilor din sănătate sau operatorilor instruiţi care sunt 

familiarizaţi cu analizoarele rapide. 

 
Rezultatele sunt pentru identificarea  antigenului proteinei nucleocapside din SARS-CoV-2. Antigenul este  

în general detectabil în salivă în timpul fazei acute al infecţiei. Rezultatele pozitive indică prezenţa 

antigenilor virali, dar corelaţia clinică cu istoricul pacientului şi cu alte informaţii de diagnosticare sunt 

necesare pentru stabilirea statusului de infecţie. Rezultatele pozitive nu exclud infecţiile bacteriene sau co-

infecţiile cu alte virusuri.  Agentul detectat  poate să nu fie cauza certă a afecţiunii. 

 
Rezultatele negative de la pacienţii cu  simptome debutate în mai mult de şapte zile, trebuie 

tratate ca prezumtive şi poate fi realizată, dacă este necesar, confirmarea cu un test molecular, 

pentru tratamentul pacientului. Rezultatele negative  nu exclud infecţia cu  SARS-CoV-2 şi nu 

trebuie folosite doar în baza tratamentului sau deciziilor de administrare pentru pacient, inclusiv 

a deciziilor privind controlul infecţiei. Rezultatele negative trebuie analizate în contextul expunerii 

recente a pacientului, istoricului  şi prezenţei  semnelor clinice şi a simptomelor  concordante cu 

COVID-19. 

 

2. INTRODUCERE 

Noile coronavirusuri aparţin clasei β. COVID-19 este o afecţiune respiratorie acută. Oamenii sunt în 

general susceptibili. În prezent, pacienţii infectaţi cu noul coronavirus sunt principala sursă de infecţie; 

persoanele infectate asimptomatice sunt de asemenea sursă de infectare. În baza anchetelor 

epidemiologice actuale,  perioada de incubaţie este între 1 până la 14 zile, în special între 3 până la 7 zile. 

Principalele manifestări includ febra, oboseala şi tusea uscată. În puţine cazuri apar şi congestia nazală, 

rinoree, durere în gât, mialgie şi diaree. 

 

3. PRINCIPIU 

Acest produs foloseşte imunocromatografie prin captură de aur coloidal pentru a detecta calitativ 

antigenului proteinei nucleocapside din SARS-CoV-2 din probele de salivă umană. Se folosesc 

anticorpii etichetaţi cu aur coloidal şi anticorpii de la găină IgY. Complexul de aur coloidal – anticorpi  

SARS-CoV-2 şi complexul de  aur coloidal  anticorpi găină IgY sunt înveliţi pe  tamponul conjugat. Linia de 

testare este învelită cu anticorpi SARS-CoV-2  şi linia de control  (C) este învelită cu anticorpi de capră 

anti-găină IgY. Dacă antigenul de proteină nucleocapsidă  SARS-CoV-2 este prezent în  probă, antigenul 

SARS-CoV-2 şi anticorpii etichetaţi  aur-coloidal formează un complex. Sub acţiunea cromatografiei,  

complexul se mişcă de-a lungul benzii  şi când ajunge la linia testului, reacţionează cu anticorpii pre-

înveliţi SARS-CoV-2 pentru a forma un complex imun şi prezintă o linie roşie. Anticorpii de găina IgY 

etichetaţi aur coloidal  combinaţi cu anticorpii  IgY capră anti-găină pe linia de control (C) arată o linie 

roşie. Linia de control (C) trebuie să aibă linii la probele de testare. Linia roşie afişată pe linia de control 

(C) este standard pentru analizarea dacă procesul de  chromatografie este normal şi de asemenea, 

serveşte ca standard de control intern pentru reagenţi. 

4. COMPONENTE 

Componente Componente Cantitate 

 
 

 
Casetă testare 

Linie testare (T): învelită cu anticorpi 

SARS-CoV- 2; 

Linie control (C): învelită cu anticorpi 

capră anti-găină IgY; 

Tampon conjugat: învelit cu c o m p l e x  
a u r  c o l o i d a l  a n t i c o r p i  
SARS- 

 

 
1 casetă 

testare/pungă, 

20 pungi/ kit 

 
 

5. DEPOZITARE şi DATA EXPIRARII 

 Testul trebuie depozitat la 2-30°C în încăperi întunecate şi uscate timp de 18 luni. NU 
CONGELATI testul; 

 Caseta de testare se va folosi în 0.5 ore de la deschiderea pungii; 

 Citiţi etichetele pentru a verifica data de fabricaţie şi  data expirării kitului. 

 

 
6. MATERIALE NECESARE dar nefurnizate 

 cronometru 

 
7. COLECTAREA SPECIMENELOR şi PREGATIREA 

7.1 Clătiţi gura cu apă. Nu mâncaţi, beţi, fumaţi, mestecaţi gumă sau vă spălaţi pe dinţi timp de 
30 min; 

7.2 Masaţi obrajii timp de  2-5 min înainte de a colecta saliva; 

7.3 Scuipaţi în pâlnie până ce lichidul de salivă (fără bule) ajunge la linia 1 mL (bulele pot trece 

de linie); 

7.4 Acoperiţi tubul de colectare cu capacul albastru pentru testare. 

7.5 Depozitaţi proba 
8. Pentru o mai bună eficienţă, probele directe de salivă trebuie testate imediat după colectare. 

Dacă nu este posibilă testarea imediată şi pentru a păstra performanţa ridicată şi  pentru a 

evita posibila contaminare, se recomandă ca proba de salivă să fie aşezată într-un colector 

curat, nefolosit  şi etichetat cu informaţiile pacientului,  păstrând integritatea probei şi strâns 

acoperită la temperatura camerei (15-30°C) timp de până la 1 oră înainte de testare, la 2-8°C 

până la 24 ore  

 
Asiguraţi-vă că saliva se încadrează în siguranţă în colectorul de salivă şi capacul este strâns 

corespunzător. Dacă trec mai mult de  24 ore, aruncaţi proba. Noua probă trebuie colectată 

pentru testare. 

 

9. Extragerea specimenului 

9.1 Deschideţi tubul amortizorului de extragere. 

Înşurubaţi pâlnia colectorului de salivă pe tubul 

amortizorului; 

9.2 Scuipaţi în pâlnie pentru  a obţine volum până la 

linia de marcaj 1mL (amortizor + saliva); 

9.3 Îndepărtaţi pâlnia şi închideţi tubul amortizorului 

prin înşurubarea capacului albastru; agitaţi tubul de 5 

ori pentru a amesteca amortizorul cu  saliva; 

10. PROCEDURA DE TESTARE 

10.1 Citiţi cu atenţie instrucţiunile pentru 

utilizare înainte de a desfăşura testul; 

10.2 Scoateţi seturile cu 30 min înainte de 

test, asiguraţi-vă că testele şi probele sunt la 

temperatura camerei; 

10.3 Aşezaţi casetele test pe un blat plat şi curat; 

Pipeta(cu pipeta din pungă ) proba tratată (lichidul nu 

intră în capacul pipetei) şi adăugaţi 3-4 picături de 

probă trată (evitaţi bulele) pe tamponul probei 

 
 
 
 
 

 
 

Pozitiv (+): 

Prezenţa a două linii roşii, linia de testare (T) şi linia de control 

(C), indică prezenţa antigenelor de proteină nucleocapsida 

SARS-CoV-2 în probe. 

 
 

 
Negativ (-): 

 
 

Apariţia unei linii de control (C), nicio linie roşie de testare (T), 

indică absenţa antigenelor de proteină nucleocapsidă SARS-

CoV-2 în probe. 

 
 

 
Invalid: 

Nu apare nicio linie de control roşie (C). Rezultatele invalide pot apărea 

din cauza operării incorecte sau pierderii eficacităţii  în teste. Prima dată 

repetaţi testul, dacă problema persistă, opriţi folosirea produselor din 

acelaşi  număr de lot cu distribuitorul local pentru sprijin 

 

 
11. EFICACITATEA  PRODUSULUI 

Reactivitate încrucişată 

 Nu s-au observat rezultate de testare fals pozitive SARS-CoV-2 la 1-45 probe din următoarele 

afectiuni descrise sau condiţii specifice, respectiv   

 
 

10 min 

 
CoV-2 şi complex aur coloidal –

anticorpi găină IgY. 

 

 

Desicant 

 

/ 
1 bucată/pungă, 

20 pungi/kit 

Amortizor extragere / 20 fiole 

Pâlnie colectare salivă / 20 bucăţi 

 
Pipetă 

Este ambalată în pungă cu caseta 
de testare 

 
20 bucăţi 

 

Virus/Bacterie TCID50/mL Rezultate 

Coronavirus umanHKU1 2*106 Negativ 

Coronavirus umanOC43 2*106 Negativ 

Coronavirus umanNL63 2*106 Negativ 

Coronavirus uman229E 2*106 Negativ 

New Type H1N1 Influenza Virus 

(2009) 

 
2*106 

 
Negativ 

Seasonal H1N1 influenza virus 2*106 Negativ 

H3N2 2*106 Negativ 

H5N1 2*106 Negativ 

H7N9 2*106 Negativ 

Yamagata probe pozitive 

pentru influenza B 

 
2*106 

 
Negativ 

Influenza B Victoria positive 

sample 

 
2*106 

 
Negativ 

Rhinovirus Grup A probe 

pozitive  

 
2*106 

 
Negativ 

Rhinovirus grup B probe pozitive 2*106 Negativ 

 



CE-SYSM-032 1.3 

 

 

Dexametazonă 375 µg/mL Negativ 

Furoat mometazonă 41.7 µg/mL Negativ 

Normal salină 1 mg/mL Negativ 

Oximetazolină 15% v/v Negativ 

11.3 Limită detecţie (eficienţă analitică) 

Limita de detecţie (LOD) a Testului Rapid Dynamiker SARS-CoV-2 Ag (Saliva) a fost stabilită evaluând 

diferite concentraţii de virus  SARS-CoV-2 neactivat. Metoda de pregătire a probei de salivă cu  solventul 

virusului este de a dilua solventul virusului cu probă umană de salivă şi se calculează TCID50 diluat. 

Probele au fost testate conform  procedurii testului. LOD a fost stabilit la cea mai mică concentraţie de 

virus care a fost detectată în ≥ 95% din timp. 

 
Testul rapid Dynamiker SARS-CoV-2 Ag LOD a fost confirmat la 1.6x102 TCID50/mL. 

 
11.4 Eficacitate clinică 

Testul rapid Dynamiker SARS-CoV-2 Ag (Saliva) a fost evaluat cu probe obţinute de la pacienţi. S-a folosit 

o evaluare moleculară comercializată ca metodă de referinţă. Rezultatele arată că Testul Rapid 

Dynamiker SARS-CoV-2 Ag (Saliva) are o precizie relativă generală ridicată. 

Test rapid Dynamiker 

SARS-CoV-2 Ag  

(Saliva) 

Rezultat 
PCR  

 
Total 

Pozitiv Negativ 

Pozitiv 106(A) 2(B) 108(A+B) 

Negativ 8(C) 214(D) 222(C+D) 

Total 114(A+C) 216(B+D) 330(A+B+C+D) 

Testele au prezentat următoarele rezultate: 

 
- Sensibilitate diagnosticare (rata de coincidenţă pozitivă) =A/(A+C) ×100% 

=92.98% (95% CI 86.76-96.4%) 

- specifitate relativă (rata de coincidenţă negativă) =D/(B+D) ×100% =99.07% 

(95% CI 96.69-99.75%) 

-Rata totală de coincidenţă =(A+D)/(A+B+C+D) ×100% =96.97% 

 
12. LIMITE DE METODOLOGIE 

13. AVERTISMENTE 

 Produsul se va folosi doar în scopul diagnosticării in vitro. Rezultatul testului va fi folosit doar 

ca indice  pentru evaluarea stării de sănătate a pacientului şi trebuie combinat cu 

manifestările clinice ale pacientului şi alte teste de laborator pentru rezultatul final al stării de 

sănătate. 

 Înainte de folosirea testului trebuie să verificaţi ambalajul şi etanşarea produsului, precum şi 

data expirării  . 

 Testul trebuie realizat imediat. Expunerea îndelungată a testului la aer şi umezeală poate 

duce la rezultate invalide. 

 Supraîncărcarea probelor pot aduce rezultate neaşteptate, precum cele  fals pozitive. 

 Acurateţea testului poate fi afectată de temperatura ambientală (<10°C sau >40°C) şi 

umidicatea relativă (>80%). 

 

14. PRODUCATOR 

Compania: Dynamiker Biotechnology (Tianjin) Co., Ltd. 

Adresa: No.14 Building, Eco-Business Park, 2018 Zhongtian Avenue, Sino-Singapore Tianjin 

Eco-City, Tianjin 300467, China 

Cod poştal: 300467 

Tel: +86-022-25264212 

Fax: +86-022-25264212 

Website: www.dynamiker.com 

Denumirea companiei: Lotus NL B.V. 

Adresa: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, Haga, Olanda.  

[SIMBOL FOLOSIT] 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
11.2  Studii privind interferenţa substanţelor 

 Nu prezintă interferenţe în cazul substanţelor listate mai jos: 

 
 Conţinutul acestui kit se va folosi pentru detecţia calitativă a antigenului proteinei 

nucleocapside din  SARS-CoV-2 in proba directă de salivă. 

  Poate apărea un rezultat negativ al testului dacă nivelul antigenului într-o probă  este sub 

limita de detecţie  a testului sau dacă proba a fost colectată sau transportată 

necorespunzător. 

  Nerespectarea procedurii de testare poate afecta grav eficacitatea testului şi/sau invalida 

rezultatele testului. 

 Rezultatele testului trebuie evaluate în conjuncţie cu alte date clinice disponibile medicului. 

 Rezultatele fals negative pot apărea dacă o probă este colectată, transportată sau manevrată impropriu. 

 Rezultatele fals negative pot apărea dacă probele sunt testate după 1 oră de la colectare. Probele 

trebuie testate imediat ce este posibil după colectarea probei. 

 Rezultatele fals negative pot apărea dacă amortizorul de extragere este folosit necorespunzător. 

 Rezultatele pozitive ale testului nu  exclud co-infecţii cu alţi patogeni. 

 Rezultatele negative ale testului nu vizează stabilirea altor infecţii  non-SARS virale sau bacteriene. 

 Rezultatele negative, de la pacienţii cu simptome care au debutat după şapte zile, trebuie 

tratate ca prezumptive şi confirmate printr-o evaluare  moleculară, dacă este necesar, pentru 

a fi realizată administrarea tratamentului pacientului. 

 Dacă este necesară diferenţierea virusurilor specifice SARS şi  tulpinelor, testarea 

suplimentară, este necesară consultarea cu departamentele de sănătate publică locală sau 

de stat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REVIZUIT: 07/2021 

Probe  
  

Rinovirus Grupa C probe 

pozitive  

 
2*106 

 
Negativ 

Probăpozitivă virus uman 

citomegalovirus  

 
2*106 

 
Negativ 

Probă pozitivă Norovirus  2*106 Negativ 

Probă pozitivă virus oreion 2*106 Negativ 

Probă virus pozitiv Varicella-
zoster  

 
2*106 

 
Negativ 

Virus  Respirator sincitial (RSV) 2*106 Negativ 

virus Epstein-Barr  2*106 Negativ 

Adenovirus (ADV) Tip 1 2*106 Negativ 

Adenovirus (ADV) Tip 2 2*106 Negativ 

Adenovirus (ADV) Tip 3 2*106 Negativ 

Adenovirus (ADV) Tip 4 2*106 Negativ 

Adenovirus (ADV) Tip 5 2*106 Negativ 

Adenovirus (ADV) Tip 7 2*106 Negativ 

Adenovirus (ADV) Tip 55 2*106 Negativ 

HRV 2*106 Negativ 

Enterovirus grupa A 2*106 Negativ 

Enterovirus grupa B 2*106 Negativ 

Enterovirus grupa C 2*106 Negativ 

Enterovirus grupa D 2*106 Negativ 

MAE 2*106 Negativ 

Mycoplasma pneumoniae 2*106 Negativ 

Candida albicans 2*105 Negativ 

HAV 2*106 Negativ 

HBV 2*106 Negativ 

HCV 2*106 Negativ 

HEV 2*106 Negativ 

HIV 2*106 Negativ 

TB 2*106 Negativ 

Dengue 2*106 Negativ 

Helicobacter pylori 2*106 Negativ 

MERS 2*106 Negativ 

 

Simbol Descriere 
 

 Data valabilităţii 

 

Număr lot 

 

 Data fabricaţiei 

 

 Producător 

 Nu depozitaţi în razele directe ale 
soarelui 

 Limită temparatură 

 

 Dispozitiv medical pentru 
diagnosticarea In Vitro  

 Nu reutilizaţi 

 
Reprezentant autorizat în Comunitatea 

Europeană 
 

 Marcaj CE 

 Instrucţiuni de folosire 

 

Substanţă cu potenţial de interferenţă Concentraţie Rezultate 

Sânge  60 mg/mL Negativ 

Mucin 2.5 mg/mL Negativ 

Zanamivir 5.25 mg/mL Negativ 

Ribavirin 5 mg/mL Negativ 

Oseltamivir 7.5 mg/mL Negativ 

Levofloxacin 3 mg/L Negativ 

Azitromicină 1.35 mg/mL Negativ 

Tobramicină 1.8 mg/L Negativ 

Acetonida  Triamcinolona  25 µg/mL Negativ 

Budesonida 16.7 µg/mL Negativ 

Fluticasona 1 mg/mL Negativ 

Beclometasona 10 mg/mL Negativ 

 

http://www.dynamiker.com/

