
Wymazówka z pobranym materiałem 
umieszczana jest w probówce zawierającej 
bufor ekstrakcyjny i podłoże transportowe.

Test immunochemiczny do jakościowego wykrywania antygenu nukleokapsydu 
SARS-CoV-2 obecnego w próbkach wymazów pobranych z nosogardzieli, jamy 
ustnej i gardła pacjentów. Test można wykonać u osób z objawami sugerującymi 
COVID-19 lub osób bezobjawowych po potwierdzonej lub podejrzewanej 
ekspozycji na SARS-CoV-2. Test laboratoryjny jest przeznaczony wyłącznie 
do użytku profesjonalnego.

Próbka pobierana jest sterylną 
wymazówką z nosogardzieli, jamy ustnej 
lub gardła pacjenta.

Wyszkolony pracownik laboratorium 
przygotowuje próbkę. Zdejmuje korek, 
usuwa wymazówkę i wkłada probówkę
do analizatora.

W pełni zautomatyzowany analizator 
rozpoczyna pomiar antygenów w próbce.

Teraz zachodzi pomiar. Dzięki przyłożonemu 
napięciu ruten zaczyna emitować światło. 
Światło wskazuje na obecność antygenu 
nukleokapsydu SARS-CoV-2 w próbce.
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Wyniki są przekazane lekarzowi, który 
podejmuje właściwą decyzję.
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Test pomaga w rozpoznaniu zakażenia SARS-CoV-2.

Białko nukleokapsydu jest jednym z czterech białek 
strukturalnych SARS-CoV-2. Znajduje się w wewnętrznym 
regionie wirusa i otacza wirusowe RNA.  3   

Próbka inkubowana jest z mieszaniną 
przeciwciał. Są to swoiste przeciwciała 
monoklonalne anty-SARS-CoV-2 znakowane 
rutenem, odgrywającym rolę „żarówki 
biologicznej" oraz swoiste przeciwciała 
anty-SARS-CoV-2 znakowane biotyną 
stanowiącą „kotwicę biologiczną”.

Jeśli w próbce znajdują się antygeny 
nukleokapsydu, powstają kompleksy 
kanapkowe z dwoma przeciwciałami.

Kompleksy kanapkowe łączą się dzięki 
biotynie z paramagnetycznymi koralikami 
(mikrocząstkami).
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W celu zapewnienia prawidłowej identyfikacji 
każda probówka zawiera unikalny kod kreskowy.

Mieszanina reakcyjna przenoszona jest do 
komory pomiarowej, w której paramagnetyczne 
mikrocząstki przyciągane są do powierzchni 
elektrody. Następnie niezwiązane cząsteczki są 
usuwane.

paramagnetyczne 
mikrocząstki

Antygeny wirusa są wykrywane tylko wtedy, gdy wirus aktywnie 
replikuje, dzięki czemu testy antygenowe są przydatne klinicznie 
do identyfikacji ostrego lub wczesnego zakażenia. 2 
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Jak działa test Elecsys® SARS-CoV-2 Antigen1
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