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Os sintomas mais comuns da COVID-19 são febre, cansaço, tosse seca e dificuldades em respirar. 
Alguns pacientes podem apresentar dores de cabeça e pelo corpo, congestão nasal, coriza, gargan-
ta inflamada ou diarreia. Nos casos mais graves, pode ocorrer pneumonia, síndrome respiratória aguda 
grave e insuficiência renal. Esses sintomas são leves e começam gradualmente.

Grupos de risco
Pacientes idosos ou que possuem problemas médicos subjacentes como pressão alta, problemas car-
díacos ou diabetes tem maior probabilidade de desenvolver doenças graves.

O coronavírus



Indivíduos assintomáticos
Pesquisadores já encontraram evidências de que pessoas com o novo coronavírus podem transmitir a 
doença sem que apresentem os sintomas, o que é chamado de caso assintomático. Entretanto, a 
carga viral é menor e o potencial de contágio, também.

Período de transmissibilidade
A transmissão da doença se dá pelas vias respiratórias, através de gotículas do nariz ou boca de outros 
indivíduos infectados, com o vírus ou por contato físico com pessoas e superfícies contaminadas. O pe-
ríodo de incubação do vírus gira em torno de 1 a 14 dias.
De uma forma geral, a transmissão viral ocorre apenas enquanto persistirem os sintomas. É possível a 
transmissão viral após a resolução dos sintomas, mas a duração do período de transmissibilidade é des-
conhecida. Durante o período de incubação, os casos assintomáticos não são contagiosos.



Estágios da infecção e a produção de anticorpos

Os anticorpos serão ocultados após a 
invasão do vírus. A imunoglobulina M 

(IgM) sai primeiro, agindo como o primei-
ro sinal de infecção. A imunoglobulina 

GIgG sai mais tarde, surgindo uma 
reação mais específica e mais forte 

contra o vírus.

Detecção de Anticorpos

Co
nc

en
tra

çã
o d

e A
nt

ic
or

po
s

Incubação

IgM   Anticorpos

Febre

IgG Anticorpos

Dias Após o Início



O produto é baseado no princípio da reação antígeno-anticorpo e técnica de imunoensaio. O dispositi-
vo de teste contém proteína recombinante SARS-CoV-2 marcada com ouro coloidal, anticorpo lgG 
humano anti-mouse imobilizado na área de teste G, anticorpo lgM humano anti-mouse imobilizado na 
área de teste M e o anticorpo correspondente na área de controle de qualidade (C). 

Durante o teste, quando o nível de anticorpo SARS-CoV-2 lgM na amostra está igual ou acima do limite 
de detecção do teste, o anticorpo SARS-CoV-2 lgM na amostra se liga ao ouro coloidal marcado com 
SARS-CoV-2 proteína recombinante que é pré-revestida em uma almofada de etiqueta dourada. Os 
conjugados migram para cima através do efeito capilar e seriam capturados pelo anticorpo lgM 
humano anti-mouse imobilizado posteriormente na área de teste M e isso produz uma banda vermelho- 
púrpura na área de teste M. 

Princípio de medição 



Quando o nível de anticorpo SARS-CoV-2 lgG na amostra está no limite de detecção do teste ou acima 
dele, o anticorpo SARS-CoV-2 lgG na amostra se liga à proteína recombinante SARS-CoV-2 marcada 
com ouro coloidal que é pré-revestida em uma almofada de etiqueta dourada. Os conjugados migram 
para cima através do efeito capilar e seriam capturados pelo anticorpo lgG anti-mouse humano imobili-
zado posteriormente na área de teste G e isso produz uma banda vermelho-púrpura na área de teste 
G. Se for uma amostra negativa, não aparece uma faixa vermelho- púrpura na área de teste Me G. 
Independentemente da presença ou ausência do anticorpo SARS-CoV-2 na amostra, uma faixa verme-
lho-púrpura aparecerá na área de controle de qualidade (C). A faixa vermelho-púrpura na área de 
controle de qualidade (C) é um critério para avaliar se há amostra suficiente e se o processo de croma-
tografia é normal. Também serve como padrão de controle interno para reagentes. 



Componentes
O produto contém 20 testes, uma IFU 
(instruções de uso), um frasco de diluição 
da amostra e um pacote de conta-gotas. 
Para cada teste, ele contém uma tira de 
teste e um pacote de dessecante. 

A tira de teste é composta por um tapete padrão ouro 
(proteína recombinante SARS-CoV-2 marcada com ouro 
coloidal), tapete de amostra, membrana de nitrato de 
celulose (anticorpo lgM humano anti-mouse imobilizado 
na área M, anticorpo lgG humano anti-mouse imobiliza-
do em G anticorpo goat anti-mouse imobilizado na área 
C), papel absorvente, placa de suporte de plástico. 



Deve ser armazenado a 4 ºC ~ 30 ºC, 
deve ser mantido seco e longe da luz solar. O prazo de validade é de 12 meses. 

Para cada tira de teste, ela deve ser usada dentro de 1 hora após o lacre. 
Data de produção e data de validade são marcadas no rótulo da embalagem.

Armazenamento e estabilidade

A tira de teste pode ser realizada com soro/plasma/sangue total. O sangue deve ser 
coletado por uma equipe médica profissional e recomenda-se a detecção de soro/plasma 
em prioridade e, em condições de emergência ou condições especiais, o sangue total dos pacientes 
pode ser usado para testes rápidos. 

Requisitos de amostra



Após a coleta das amostras, ele deve ser testado imediatamente. É proibida a colocação prolonga-
da da amostra em temperatura ambiente. Para amostras de sangue total, se não puder ser testado 
a tempo, pode preservar por 24 horas entre 2 e 8 ºC. As amostras de soro/plasma podem ser preserva-
das por 3 dias sob temperatura entre 2 e 8 ºC e, por um longo período de armazenamento, devem 
ser armazenadas abaixo de -20 ºC e deve evitar repetidos ciclos de congelamento e descongela-
mento.
Antes do teste, a amostra deve ser restaurada à temperatura ambiente, pronta para aplicação so-
mente após a homogeneidade. A amostra deve retornar à temperatura ambiente antes do teste e 
deve ser usada após a mistura. Não use amostras com hemólise grave, lipídios graves e icterícia.



Instrução de uso

Etapas da operação
Etapa 1 - Adicione 20 µl da amostra de sangue total / 10 µl de 
amostra de soro ou plasma a cavidade A.

Etapa 2 - Adicione duas gotas (cerca de 80 µL) de diluição da 
amostra a cavidade B e comece a cronometrar. 

Etapa 3 - Os resultados do teste devem ser lidos dentro de 10 a 
20 minutos. Não leia os resultados após 20 minutos.

amostra de soro ou plasma a cavidade A.

amostra a cavidade B e comece a cronometrar. 

Negativo IgM
Positivo

IgG
Positivo

IgM/IgG
Positivo

Inválido

M: IgM
Linha de detecção

G: IgG
Linha de detecção

C: Linha de 
     Controle de qualidade

Inválido Inválido Inválido



∙ Positivo (+): aparecem faixas de cor púrpura, tanto na área de controlo de qualidade, como na área 
M ou G.
∙ Negativo (-): só aparece uma faixa púrpura na área de controlo de qualidade (C), mas nenhuma 
faixa púrpura na área de teste M nem na área de teste G.
∙ Inválido: não aparece nenhuma faixa púrpura na área de controlo de qualidade (C), o que indica 
que o procedimento de teste foi incorreto ou que a tira de teste se deteriorou. Neste caso, deverá ler 
novamente com atenção as instruções de utilização e, depois, deverá voltar a efetuar o teste com 
uma tira de teste nova. Se o problema persistir, deixe imediatamente de usar este número de lote e 
entre em contacto com os fornecedores locais.

Explicação dos resultados do teste

C: linha de controle de qualidade
G: IgG linha de detecção
M: IgM linha de detecção

- Tipo de amostra: Sangue total / plasma / soro
- Volume da amostra: 20ul / 10ul / 10ul
- Tempo de reação: 15 mins
- Tamanho da Embalagem: 20 testes por caixa
- Condição de armazenamento: 4℃~ 30℃
- Validade: 12 meses

Cavidade A: Amostra de Sangue

Cavidade B: Diluição da Amostra



1. Os resultados dos testes deste produto devem ser amplamente avaliados pelo médico em 
combinação com outras informações clínicas e não devem ser usados como o único critério;
2. O produto é usado para testar o anticorpo SARS-CoV-2 da amostra testada.
Índice de desempenho do produto

Limitação de procedimento

1. Propriedade Física
1.1 Aparência
O cartão de teste deve estar limpo e integrado, sem rebarbas, sem danos, sem poluição; o material 
deve estar firmemente preso; a etiqueta deve estar limpa e não danificada. O tampão da amostra 
deve estar transparente, sem impurezas e flocos.
1.2 Velocidade de migração líquida
A velocidade de migração do líquido não deve ser inferior a 1 O mm/min.
1.3 Largura da tira de membrana
A largura da tira de membrana da tira de teste deve ser �2,Smm.
1.4 Volume de diluição da amostra. O volume de diluição da amostra não deve ser inferior ao valor 
indicado.



2. Limite de detecção
Para a detecção de material de referência de sensibilidade, a taxa de detecção positiva não deve 
ser inferior a 90%.
3. Taxa de conformidade de produtos de referência negativos
Para a detecção de material de referência negativo, a taxa de detecção negativa deve ser de 100%.
4. Taxa de conformidade positiva dos produtos de referência
Para a detecção de material de referência positivo, a taxa de detecção positiva deve ser de 100%.
5. Precisão
Para a detecção do material de referência empresarial P2 e P4, todos os resultados devem ser positivos 
e a reprodução de cores deve ser uniforme.
6. Especificidade da Análise
6.1 Reatividade cruzada: este dispositivo de teste não possui reatividade cruzada com anticorpo en-
dêmico do coronavírus humano OC43, anticorpo do vírus influenza A, anticorpo do vírus influenza B, 
anticorpo do vírus influenza B, anticorpo do vírus respiratório sincicial, anticorpo do adenovírus, anticor-
po do vírus EB, anticorpo do vírus do sarampo, anticorpo do citomegalovírus, anticorpo do rotavírus , 
anticorpo norovírus, anticorpo do vírus da caxumba, anticorpo do vírus varicela-zoster e anticorpo do 
mycoplasma pneumoniae.



IMPORTANTE!

O teste deve ser realizado por 
um profissional capacitado.



Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd.
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