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IgG / IgM Yanal Akış Tahlil Kiti 

(Tam Kan / Serum / Plazma) 

Bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuz dikkatlice ve tamamen okunmalıdır. Herhangi bir 

sorunla karşılaşırsanız, lütfen yardım için Teknik Servis Merkezimizle iletişime geçin. 

Yayın tarihi: 01.04.2020  

COVID-19 RAPID POC CE-IVD TESTİ  

Kullanım kılavuzu:  
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1.  Kullanım amacı 

“COVİD-19 rapid POC CE-IVD testi" bu kit, birincil ve ikincil covid-19 enfeksiyonlarının bilimsel 

araştırmasında yardımcı olarak insan tam kanında, serumda veya plazmada Covid-19'a özgü IgG 

ve IgM antikorlarının kalitatif tespiti için hızlı bir kromatografik immün tahlilidir. 

 

2.  Ürün açıklaması 
Vision Covid19 rapid tanı testi COVİD-19 hızlı POC (bakım noktası) kiti, kan, serum veya plazmada 

 
2019 nCoV'a karşı antikorları tespit eden kalitatif bir testtir. Örneği uyguladıktan sonra, antikorlar 

test kasetindeki covid antijen kaplı parçacıklara bağlanır. Karışım daha sonra membran boyunca 

kromatografik olarak hareket eder. 
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IgG veya IgM test hattı bölgesinde, sırasıyla yerel olarak bağlı anti-insan IgG veya IgM ile 

reaksiyona girerek renkli bir çizgi oluşturur. Örnek COVİD-19 antikorları içermiyorsa, test 

hattı alanlarının hiçbirinde negatif bir sonuç gösteren renkli bir çizgi görünmeyecektir. Kasetin 

prosedürünün ve çalışmasının doğru performansı için pozitif bir kontrol olarak, kontrol hattı 

alanında her zaman renkli bir çizgi görünmelidir. Kontrol hattı alanı boşsa, test geçersizdir. 

 
 

IgM tipi antikorlar genellikle viral enfeksiyonlara ilk yanıt verenlerdendir. Bunu, kan dolaşımında 
 

daha uzun süre kalan yüksek afiniteli IgG izler. Bu nedenle, hem IgM hem de IgG için yapılan test,  

enfeksiyon evresinin bir göstergesi olabilir:  

Rapid kasetli SARS-CoV-2 Koronavirus testi 
 

 
Sadece IgM: erken evre 
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 IgM ve IgG: orta aşama 
Sadece IgG: geç evre 

 
3. Kit İçeriği 

 
 
 

 
 
 

İçerik Özellik Depolama 

Test Kaseti 15 test  
 
 
                

               15-30    , 12 ay 

Tampon  1 .4 gram 

Silica 1. 3 gram 

Steril iğne 25 steril iğne 

Alkollü mendil 25 mendil 

Ürün açıklaması 1 kopya 
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Not: Şişeyi açtıktan sonra 6 ay içinde tamponun kullanılması önerilir. 

 
4.  Örnek toplama, Taşıma ve Depolama 

Örneklerin yetersiz veya uygun olmayan bir şekilde toplanması, depolanması ve taşınması 

muhtemelen yanlış test sonuçlarına yol açacaktır. Örnek toplama eğitimi, örnek kalitesinin önemi 

nedeniyle şiddetle tavsiye edilir. CLSI MM13-A uygun bir kaynak olarak başvurulabilir. 

           4.1 Örnek toplama 

 
• Doğru toplama yöntemleri için örnek toplama cihazı üreticisinin talimatlarını izleyin. 

• Bu kit insan tam kanı, serumu ve plazması ile yapılabilir. 

• Tam kan: Antikoagülan tüp kullanarak tam kan toplayın. 
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• Serum: bir serum ayırıcı tüp (SST) kullanın ve numunelerin oda sıcaklığında 30 dakika 

boyunca santrifüjlemeden önce 15 dakika boyunca 1000×g'de 2-8 oranında 

pıhtılaşmasına izin verin. Testi gerçekleştirmek için süpernatanı toplayın. 

• Plazma: Antikoagülan tüp kullanarak plazmayı toplayın. Topladıktan sonraki 30 dk içinde 

örnekleri 15 dakika boyunca 1000×g'de 2-8 oC da santrifüjleyin. Testi gerçekleştirmek 

için süpernatanı toplayın. 
 

• Parmak ucundan tam kan: Alışılagelmiş bir şekilde alabilirsiniz. Aşağıdaki adımlar 

referans olabilir. 

• Hastanın elini sabun ve sıcak su ile yıkayın ya da alkollü mendille silin. Kurumasına izin 

verin. 
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• Ardından, elinizi orta veya yüzük parmağının parmak ucuna doğru ovalayarak batırma 

bölgesine dokunmadan elinize masaj yapın. Cildi steril bir iğne ile delin. Kanın ilk işaretini 

silin. 

• Bir kılcal tüp kullanarak parmak ucundaki tüm kanı teste ekleyin. 

 
 
 
 

2. Serum ve plazma örnekleri, oda sıcaklığında veya 2-8 oC'de saklandığında 4 saat veya 3 

gün içinde analiz edilmelidir, aksi takdirde numuneler uzun süreli depolama için -20 oC'de 

saklanmalıdır. Venipunktur ile toplanan tam kan, testin toplanmasından sonraki 2 gün içinde 

yapılması gerekiyorsa 2-8 oC’de saklanmalıdır. Parmak ucuyla toplanan tam kan 

Örnek için not  

1. Hemoliz olmuş, bulanık, hiperlipidemik ve kirli kan örneklerini kullanmayın.  
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Derhal test edilmelidir. Tam kan örneklerini dondurmayın. Tekrarlanan 

donma- çözülme döngülerinden kaçının. 

3. Örnekleri testten önce oda sıcaklığına getirin. Dondurulmuş numuneler testten önce 

tamamen çözülmeli ve iyice karıştırılmalıdır. Örnekler tekrar tekrar dondurulmamalı ve 

çözülmemelidir. 

4. Örnekler sevk edilecekse, etiyolojik ajanların taşınması için federal düzenlemelere uygun 

olarak paketlenmelidir. 

5. EDTA K2, heparin sodyum, sitrat sodyum ve Potasyum oksalat, örnek toplama için 

antikoagülan olarak kullanılabilir. 

6. Isıl işlem görmüş örnekler tespit sonucunu etkileyebilir. 
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5. Prosedür 

      

 1)Parmakta 1 damla                   2) Kasetteki örnek           3) 2 Damla buffer eklenir         4) Sonuçlar gözlemlenir 

         kan alınır.                 kuyucuğunun üstüne boşaltılır                                         10-15 dk arasında.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Tam kan, serum veya plazma klinik örneği kuyuya eklenir. Daha sonra seyreltme tamponu 

(10 mM Borat tamponu) eklenir. 

Not: kan örneğini ve tamponu S deliğine ekleyebilirsiniz. Ve ayrıca kan örneğini S deliğine, 

tamponu B deliğine ekleyebilirsiniz. 
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2. Birleştirilmiş örnek, örnek pedine akar. 

3. Kılcallık/yatay akış örneği test boyunca ilerletecektir. 

4. Daha sonra, örnek/konjugat kompleksi nitroselüloz membranına hareket eder. Burada, üç 

test hattı ile temas eder: IgG, IgM ve kontrol. 

5. Birincisi, insan Igm'sini tanıyan immobilize edilmiş bir antikor içeren M çizgisidir. Herhangi bir 
 

 
 

6. İkincisi, insan IgG'sini tanıyan immobilize edilmiş bir antikor içeren G Çizgisidir. Tüm IgG 

antikorları burada bağlanacaktır. Bununla birlikte, sadece insan IgG antikoru/ COVİD-19 

antijeni/altın nanopartikül kompleksleri görünür renkli bir çizgi üretecektir. 

IgM antikorları burada bağlanacaktır. Bununla birlikte, sadece insan IgM antikoru/ COVİD-19  
antijeni/altın nanopartikül kompleksleri görünür renkli bir çizgi üretecektir.  
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7. Kontrol hattı, numunenin karşılaşacağı son satırdır. Kontrol hattı, kontrol antikoru olan Rabbit 

IgG'yi tanıyan immobilize edilmiş bir antikor içerir. Prosedürel bir kontrol olarak hizmet etmek 

için, kontrol hattı bölgesinde her zaman renkli bir çizgi görünmelidir, bu da numunenin uygun 

hacminin eklendiğini ve membran fitilinin meydana geldiğini gösterir. 

8. Son olarak, herhangi bir fazlalık emme pedine aktarılacaktır. 
 

9. 10-15 dakika sonra sonuçlar okunabilir. 
 

 

6. Sonuçlar 

IgG ve IgM Pozitif: Üç çizgi oluşur 

Kontrol hattı bölgesinde(C) her zaman tek renkli çizgi görünmeli ve sırasıyla IgG test 

hattı bölgesinde ve IgM test hattı bölgesinde iki renkli çizgi görünmelidir. Bu sonuç, 

Covid-19 virüsüne karşı IgG ve IgM antikorları için pozitiftir. 
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IgG Bağışıklıktır: İki çizgi oluşur 

 

Kontrol hattı bölgesinde(C) tek renkli çizgi görünmeli ve IgG test hattı bölgesinde renkli bir 

çizgi görünmelidir. Sonuç Covid-19 virüsü IgG için pozitiftir ve Hastanın covid-19 virüsüne 

karşı bağışıklığı vardır. 

IgM Pozitif: İki çizgi oluşur 

Kontrol hattı bölgesinde (C) bir renkli çizgi görünmeli ve IgM test hattı bölgesinde renkli bir 

çizgi görünmelidir. Sonuç Covid-19 virüsü IgM için pozitiftir. Not: IgG ve / veya IgM test hattı bölgelerindeki 

rengin yoğunluğu, numunedeki COVİD-19 

antikorlarının konsantrasyonuna bağlı olarak değişecektir. Bu nedenle, IgG ve / veya IgM 

test hattı bölgelerindeki herhangi bir renk tonu pozitif olarak kabul edilmelidir. 
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Negatif: Tek çizgi oluşur 

Kontrol hattı bölgesinde (C) bir renkli çizgi görünmelidir. Hiçbir çizgi IgG veya IgM test hattı 

bölge(ler)sinde görünmez. 

 
Geçersiz: Kontrol çizgisi oluşmaz ise 

 
Yetersiz tampon hacmi veya yanlış prosedür teknikleri, kontrol hattı arızasının en olası 
nedenleridir. Prosedürü gözden geçirin ve prosedürü yeni bir test kaseti ile tekrarlayın, sorun 

 
devam 

ederse, test kitini hemen kullanmaya devam edin ve Vision Biotechnology teknik 

servisine başvurun. 
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                                 NEGATİF                               POZİTİF                           BAĞIŞIKLIĞI VAR         HEM BAĞIŞIKLIĞI OLUŞMAYA                                                         

                                                                                                                                                                 BAŞLAMIŞ HEM DE POZİTİF 

 
                                                                     

 
7.  Sorumluluk reddi ve kullanım sınırlamaları 

Vision Covid19 rapid tanı testi (POC) kiti, kan, serum veya plazmada 2019 nCoV'a karşı antikorları 

tespit eden kalitatif bir testtir. Örneği uyguladıktan sonra, antikorlar test kasetindeki covid antijen kaplı 

parçacıklara bağlanır. Karışım daha sonra membran boyunca kromatografik olarak hareket eder.
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 IgG veya IgM test hattı bölgesinde, sırasıyla yerel olarak bağlı anti-insan IgG veya ıgM ile 

reaksiyona girerek renkli bir çizgi oluşturur. 

 

Örnek COVİD-19 antikorları içermiyorsa, test hattı alanlarının hiçbirinde negatif bir sonuç gösteren 

renkli bir çizgi görünmeyecektir. Kasetin prosedürünün ve çalışmasının doğru performansı için 

pozitif bir kontrol olarak, kontrol hattı alanında her zaman renkli bir çizgi görünmelidir. Kontrol hattı 

alanı boşsa, test geçersizdir. 

 

IgM tipi antikorlar genellikle viral enfeksiyonlara yanıt olarak ilk yükselenlerdir. Bunu, kan 

dolaşımında daha uzun süre kalan yüksek afiniteli IgG izler. Bu nedenle, hem IgM hem de 

IgG için test, enfeksiyon evresinin bir göstergesi olabilir. Bu sonuçlar en uygun koşullar 

altında elde edilmiştir. Bireysel araştırmacılar için sonuç değişebilir. 
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8. Hassasiyet ve özgüllük 

2019-n CoV IgG / IgM rapid test kaseti, önde gelen bir ticari PCR ile karşılaştırılmıştır. 

Sonuçlar, 2019-n CoV IgG/IgM rapid Test kasetinin yüksek hassasiyet ve özgüllüğe sahip 

olduğunu göstermektedir. 

IgG sonucu 

Bağıl hassasiyet: 100% (86.0%-100%) * 
 
 

Bağıl özgüllük: 98.0% (89.4%-99.9%)* 

          Kesinlik: 98.6% (92.3%-99.96%) * 
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IgM sonucu 

Bağıl hassasiyet: 85.0% (62.1%-96.8%) 

Bağıl özgüllük: 96.0% (86.3%-99.5%) 

Kesinlik: 92.9% (84.1%-97.6%) 

* 95% güven aralığı 

 
9. Kalite kontrol 

Testte dahili bir prosedür kontrolü yer almaktadır. Kontrol hattı bölgesinde (C) görünen renkli bir 

çizgi, yeterli membran fitilini doğrulayan dahili geçerli bir prosedür kontrolüdür. Kontrol 

standartları bu kit ile birlikte verilmez; bununla birlikte, test prosedürünü doğrulamak ve uygun 

test performansını doğrulamak için pozitif ve negatif kontrollerin iyi bir laboratuvar uygulaması 

olarak test edilmesi önerilir. 
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Not 

1. Bu ürün sadece bilimsel araştırma amaçlı kullanım içindir. 

 
2. Lütfen kullanım kılavuzunu kullanmadan önce dikkatli okuyunuz. Bu kitte sağlanan her türlü 

reaktif sadece bu deney içindir. 

3. Süresi dolmuş ürünleri veya bozulmuş alüminyum folyo ile ürünleri kullanmayın. 

4. Örneği bulaşıcı ajanlar içeriyormuşçasına dikkatlice taşıyın. Prosedür boyunca 
 

mikrobiyolojik tehlikelere karşı belirlenmiş önlemleri gözlemleyin ve numunelerin uygun 

şekilde bertaraf edilmesi için standart prosedürlere uyun. 

5. Örnekler analiz edildiğinde laboratuvar önlükleri, tek kullanımlık eldivenler ve göz koruması 

gibi koruyucu giysiler giyin. 

6. Örneklerin taşındığı yemek yemeyiniz, içecek ve sigara içmeyiniz. 
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7. Kullanılan testler, numuneler ve potansiyel olarak 

kirlenmiş olanlar yerel yönetmeliklere göre atılmalıdır. 

8. Nem ve sıcaklık sonuçları olumsuz yönde 

etkileyebilir. 

9. Farklı kit gruplarından bileşenleri kullanmayınız. 




