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COVID-19 – Ag Test 
 
 
【Método】 
 
Imunocromatográfico 
  
【Especificações da embalagem】 
 
1 teste/kit, 5 testes/kit, 10 testes/kit, 25 testes/kit, 50 testes/kit  
 
【Uso pretendido】 
 
O presente produto destina-se à detecção qualitativa do conteúdo 

de antígenos N (proteína do nucleocapsídeo) do novo coronavírus 

(SARS-CoV-2) em amostras clínicas de swab nasal.   
【Significado Clínico】 
 
Os coronavírus são uma grande família de vírus de RNA de 

cadeia simples positiva com envelope. Eles são capazes de causar 

doenças graves, como resfriados, Síndrome Respiratória no 

Oriente Médio (MERS) e Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SARS). A proteína central do SARS-CoV-2 é a proteína N, que é 

um componente proteico localizado dentro do vírus. Essa proteína 

é relativamente conservada entre os β-Coronavírus e é 

frequentemente usada como uma ferramenta para o diagnóstico de 

coronavírus.   
【Princípio do Teste】 
 
O teste tem como base a reação antígeno-anticorpo. O cartão de 

teste contém anticorpos anti-proteína "N" do novo Coronavírus 

marcados com ouro coloidal, e anticorpos monoclonais anti-

proteína "N" do coronavírus fixados na área de teste (T) e 

anticorpos correspondente na área de controle de qualidade (C). 
Durante o teste, a proteína "N" contida na amostra liga-se ao 

anticorpo da proteína "N" do novo Coronavírus marcado com ouro 

pré-revestido no bloco de ligação, os conjugados migram para cima 

através do efeito de capilaridade e são capturados pelo anticorpo 

monoclonal da proteína "N" fixado na área de teste (T).  

 

 

 

A quantidade de conjugados capturados é diretamente proporcional 

ao volume da proteína "N" contida na amostra, o resultado de tal 

processo também possui influencia na intensidade da coloração da 

linha de teste "T". Caso a amostra estiver livre de antígenos N do 

Coronavírus, ou se o conteúdo viral estiver abaixo do limite de 

detecção, a área de testes "T" não indicará nenhuma coloração. 

Independentemente da presença ou ausência do vírus na amostra, uma 

faixa roxo-avermelhada aparecerá na área de controle de qualidade 

(C). A faixa roxo-avermelhada na área de controle de qualidade (C) é 

um critério para avaliar se há amostra suficiente e se o processo de 

cromatografia ocorreu de forma adequada.   
【Composição dos Reagentes】 
 
O produto inclui os dispositivos de teste, manual de instruções e 

fluido para tratamento de amostra. Cada pacote individual inclui 1 

cartão para detecção de antígeno do novo Coronavírus (SARS-

CoV-2) e 1 pacote de dessecante.  
Especificações Cartão de Manual do 

Solução de 
 

tratamento de  

da embalagem teste usuário 
 

 

 amostra  
 

     
 

1 teste/kit 1 teste 1  1ml×1  
 

5 testes/kit 5 testes 1  1ml×1  
 

10 testes/kit 10 testes 1  2ml×1  
 

25 testes/kit 25 testes 1  3ml×1  
 

50 testes/kit 50 testes 1  3ml×2  
 

Para cada saco de cartão de teste, ele contém um cartão de teste e um 
saco de dessecante.  

 

O cartão de testes é constituído de um bloco marcado com ouro 

(anticorpo monoclonal anti-proteína "N" do SARS-CoV-2 

marcada com ouro coloidal), membrana de amostra, membrana de 

nitrato de celulose (Área “T” é revestida com anticorpo 

monoclonal anti-proteína "N" SARS-CoV-2; e anticorpo de cabra 

anti-camundongo de revestido na linha C), papel absorvente e 

cartão rígido hidrofóbico. 
 
【Armazenamento e Estabilidade】  
 
O produto deve ser armazenado a 4-30 °C, e deve ser mantido 

seco e longe da luz solar. O prazo de validade é de 12 meses. 

O cartão de testes deve ser utilizado dentro de 1 hora após a 

abertura da embalagem. 

Data de fabricação e data de validade são mostradas no rótulo da 

embalagem. 

 

  
【Requisitos da Amostra】   
O produto deve ser utilizado para realizar testes de amostras 

retiradas de swab nasal humano. 

Coleta de amostra: Durante o processo de coleta, deve certificar-se 

de que as amostras sejam bem protegidas, sempre evitando-se o 

contato direto com as amostras. Em caso de contato acidental, o 

tratamento de desinfecção deve ser imediatamente realizado, 

adotando-se todas as medidas necessárias.  
Amostra com cotonete nasal: Utilize o cotonete para penetrar de 

maneira leve e devagar a cavidade nasal, uma vez que a 

penetração alcance um determinado ponto de resistência, significa 

que a nasofaringe foi atingida. Permaneça com o cotonete na 

posição por alguns segundos para que o mesmo possa absorver as 

secreções, por fim, gire suavemente o cotonete 5 vezes, para que a 

amostra seja completamente coletada.  
Armazenamento da amostra: Após a coleta da amostra, conclua o 

teste dentro do período de 1 hora. 

A amostra deve retornar à temperatura ambiente antes de ser 

efetivamente utilizada. 
  
【Método de Teste】 
 
Por favor, leia as instruções de uso cuidadosamente antes de 

executar o teste. Antes do teste, restaure os reagentes e a amostra 

à temperatura ambiente.  
1. Durante a amostragem, a ponta do swab deve estar 

completamente inserida na cavidade nasal e levemente girada 5 

vezes. Após a remoção, o swab deve ser colocado na outra 

cavidade nasal para garantir que foi colhida amostra suficiente. 

2. Antes do teste, a camada adesiva dupla-face protetora deve ser 

removida, para evitar balançar o cartão e derrubar líquidos após a 

adição da amostra. 

3. Passe o swab pela parte de baixo do poço B até o poço A. 

Adicione 6 gotas de solução de tratamento no poço A. Não insira 

diluente em outros locais. Gire o cabo do swab 2 vezes em cada 

direção. 

4. Durante o teste, o cartão deve ser colocado numa superfície 

plana e nivelada. Não mexa no cartão durante o teste nem remova 

do local. 

5. Após fechar o cartão inicie a contagem de tempo. Aguarde até 

o aparecimento das bandas roxo-avermelhadas. O resultado do 

teste deve ser lido entre 15 e 20 minutos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【Interpretação dos resultados】 
 
• Positivo (+): Surgimento de faixas roxo-avermelhadas nas áreas 

de controle de qualidade (C) e de detecção (T). 

 
 
 
 
 

 

• Negativo (-): Surgimento de apenas uma faixa roxo-

avermelhada na área de controle de qualidade (C). Nenhum 

surgimento de faixa roxo-avermelhada na área de teste (T). 

 
 
 
 
 

 

• Inválido: “A área de controle (C) não apresenta faixas roxo-

avermelhadas, e/ou a área de controle possui faixas azuis, indicando 

procedimentos operacionais incorretos ou que o papel de testes foi 

deteriorado. Sob tais condições, o usuário deve reler todo o manual 

de instruções, para que possa realizar novamente o teste utilizando-se 

papéis novos. Se o problema persistir, pare de usar esse número de 
 

 
lote imediatamente e entre em contato com os fornecedores locais.  
 
 
 
 
 
 
 

 

【Limitações do produto】 
 
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 critério único;  
2. Este produto é utilizado apenas para detecção de antígeno N do 

novo Coronavírus (SARS-CoV-2) em amostras de swab nasal. 
  
【Características de desempenho】 
 
1 Propriedades Físicas  
1.1 Aparência  
O cartão de testes deve estar limpo e integro, sem rebarbas, sem 

danos, sem impurezas; o material deve estar firmemente preso; a 

rotulagem deve estar limpa e não danificada. A diluição da 

amostra deve ser clara, sem impurezas e floculação.  
1.2 Velocidade de migração líquida  
A velocidade de migração do líquido não deve ser inferior a 10 

mm/min. 

1.3 Largura da tira de membrana  
A largura da tira de membrana da tira de teste deve ser ≥ 2,5mm.  
1.4 Volume de diluição da amostra  
O volume de diluição da amostra não deve ser inferior ao valor 

indicado. 

2 Limite de detecção inferior  
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 Repetibilidade  
Para a detecção do material de referência empresarial P2 e P4, os 

resultados devem ser positivos e a reprodução de cores deve ser 

 
uniforme.  
6 Reatividade cruzada  
O produto não possui reatividade cruzada com Coronavírus 

humano OC43, vírus influenza A, vírus influenza B, vírus 

influenza B, vírus respiratório sincicial, adenovírus, vírus EB, 

vírus do sarampo, citomegalovírus, rotavírus, norovírus, vírus da 

caxumba, vírus varicela zoster, mycoplasma pneumoniae e 

metapneumovírus. 

7. Sensibilidade e Especificidade 

Para avaliação da aplicação clínica do teste de detecção de 

antígeno N do SARS-CoV-2 produzido pela Beijing Lepu 

Medical Technology Co., Ltd., uma pesquisa clínica foi realizada 

pelo IPE Center for Clinical Laboratory para esse dispositivo de 

teste. Para isso, 210 amostras de swab nasal foram selecionadas 

como objeto de pesquisa, sendo 75 destas de casos diagnosticados 

como positivo, e 135 diagnosticados como negativo por RT-PCR 

 
Positivos PCR 

Negativos 

PCR 
Total 

Positivos 

COVID-19 Ag 
69 1 70 

Negativos 

COVID-19 Ag 
6 134 140 

Total 75 135 210 

Sensibilidade clínica: 92,00% (IC 95% 83,63%-96,28%). 

Especificidade clínica: 99,26% (IC 95% 95,94%-99,87%) 
  
【Precauções】 
 
1. O teste deve ser utilizado apenas por profissionais de saúde 

para diagnóstico de uso in vitro para diagnóstico auxiliar. Não 

use produtos vencidos.  
2. Não congele ou use após a data de validade (consulte a 

embalagem para verificar a data de validade).  
3. Evite temperatura e umidade excessivas no ambiente 

experimental. A temperatura da reação deve ser de 15-30 °C e a 

umidade deve estar abaixo de 70%.  
4. A embalagem contém um dessecante, que não deve ser 

ingerido.   
5. Durante o teste, use roupas de proteção, máscara médica, 

luvas e óculos de proteção.  
6. Não utilize se a embalagem estiver danificada, escurecida, ou 

após a data de validade.  
7. Descarte as amostras usadas, cartões de teste e outros resíduos 

de acordo com as leis e regulamentos locais pertinentes. 

 

 



8. O dispositivo deve ser utilizado dentro de 1h após sua retirada 

do pacote individual. 

9. As amostras devem ser colhidas de acordo com as instruções 

de uso. 

10. Antes do teste, a camada adesiva dupla-face protetora deve ser 

removida, para evitar balançar o cartão e derrubar líquidos após a 

adição da amostra. 

11.  Não coloque o diluente no poço errado. 

12.  Durante o teste, o cartão deve ser colocado numa superfície 

plana e nivelada. Não mexa no cartão durante o teste nem remova 

do local. 
 
 
【Explicação dos símbolos】 
 
 

 
NÃO UTILIZE SE 

 CONSULTE A 
 

  
UTILIZAÇÃO  

 
O PACOTE 

 
 

  
NO MANUAL  

 
ESTIVER 

 
 

  
DE  
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INSTRUÇÕES 
 

   
 

 
NÃO REUTILIZE 

 DATA DE 
 

  

EXPIRAÇÃO 
 

   
 

 TEMPERATURA   
 

 DE  DATA DE 
 

 ARMAZENAMENT  FABRICAÇÃO 
 

 O ENTRE 4-30 °C   
  

 
FABRICANTE 

 CÓDIGO DO 
 

  

LOTE 
 

   
 

 MANTER   
 

 AFASTADO DA  MANTER SECO 
 

 LUZ SOLAR   
 

 DISPOSITIVO   
 

 MÉDICO PARA  
MARCA CE  

 
DIAGNÓSTICO IN 

 
 

   
 

 VITRO   
 

 REPRESENTANTE   
 

 AUTORIZADO EM   
 

 PAÍSES   
 

 EUROPEUS   
  

 

 

 

 

 

 

 

 
【Informações】 
 

Produzido por: 

  

Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd  
Endereço: Rua Chaoqian No. 37, Zona do Parque Científico e  
Tecnológico, Distríto de Changping, Pequim 102200 
 
Telefone: +86-10-80123964  
Email: lepuservice@lepumedical.com  
Site: en.lepumedical.com 
 

Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A.   
Abe Lenstra Boulevard 36, 8448 JB, Heerenveen,  
Os Países Baixos 

 
Tel: +31-515-573399  Fax: +31-515-760020  
 

【Data de aprovação e revisão do manual】  
Aprovado em: 2 de setembro de 2020  
Número da versão: CE-InCG27 REV.06 

 

【Distribuído por】 

 

BIOTÉCNICA IND. COM. LTDA. 

CNPJ: 02.534.069/0001-20 

Avenida Washington Ribeiro 200, Bairro Industrial Miguel de 

Luca, Varginha – MG, Brasil, CEP 37072-030 

Telefone: (35) 3214-4646 

E-mail: sac@biotecnicaltda.com.br 

Resp. Téc.: Gilson Sério Pizzo – CRF MG 5310 

Reg. M.S. XXXXXXX 
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