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Γραµµή 24-ωρης Επαγρύπνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Τηλ. (+30) 211.800.4723  

Αυστηρά για επαγγελµατική χρήση από Επαγγελµατίες Υγείας 
 

 
DyonCovid19-S® (neutro)  

Αυθεντικό Προϊόν Point of Care® 

 

 DyonCovid19-S® (neutro) 
SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Rapid Test Device 

Νο. Καταλόγου : DNQHCV19N 

 
Ταχεία δοκιµασία ποιοτικής ανίχνευσης αντισωµάτων nAbs (ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΑ) 

έναντι του κορωνοϊού SARS COV-2, σε ανθρώπινο δείγµα 
πλάσµατος/ορού/ολικού αίµατος (ανοσοχρωµατογραφία) 
Ανίχνευση «παθητικής» & «ενεργούς» ανοσοποίησης. 
Για επαγγελµατική in vitro διαγνωστική χρήση ΜΟΝΟ. 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

Το DyonCovid19-S®(neutro) είναι µια ταχεία χρωµατογραφική 
ανοσοβιολογική εξέταση, για την ποιοτική ανίχνευση των αντισωµάτων έναντι 
του βαρέως οξέος αναπνευστικού συνδρόµου εξαιτίας του κορωνοϊού 2 (SARS-
CoV-2)	 σε ανθρώπινα δείγµατα πλάσµατος/ορού/ολικού αίµατος για να 
βοηθήσει στη διάγνωση της λοίµωξης από τον κορωνοϊό (COVID-19), που 
προκαλείται από τον SARS-CoV-2 («παθητική» ανοσοποίηση). 
Το DyonCovid19-S®(neutro) ανιχνεύει τα «Neutralizing antibodies (nAbs)» 
(Εξουδετερωτικά Αντισώµατα) της ειδικής πρωτεΐνης/«ακίδας» “S” της 
επιφάνειας του SARS COV-2 (spike (S) protein), βοηθώντας σηµαντικά στην 
ανίχνευση της «ενεργούς» ανοσοποίησης (µετά από εµβολιασµό). 
Χρησιµοποιείται κυρίως για τον εντοπισµό ατόµων µε επίκτητη ανοσοαπόκριση 
στο SARS-CoV-2 και για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των κλινικών 
δοκιµών εµβολίου και του µαζικού εµβολιασµού. 
Η δοκιµασία παρέχει προκαταρκτικά αποτελέσµατα. Τα αρνητικά αποτελέσµατα 
δεν αποκλείουν τη µόλυνση µε SARS-CoV-2 και δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως µόνη βάση για θεραπεία ή άλλη απόφαση διαχείρισης. 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Το DyonCovid19-S®(neutro)  είναι µια ποιοτική ανοσοχρωµατογραφική 
δοκιµασία, µε τη χρήση µεθόδου δέσµευσης για ταχεία, ποιοτική ανίχνευση του 
αντισώµατος IgM / IgG από βαρύ οξύ αναπνευστικό σύνδροµο κορωνοϊού 2 
(SARS-CoV-2) σε δείγµα ανθρώπινου ορού, πλάσµατος ή ολικού αίµατος. 

SARS-COV-2 Ν Ab 

Αυτό το αντιδραστήριο χρησιµοποιεί την ανταγωνιστική µέθοδο αναστολής, 
ανασυνδυασµένης πρωτεΐνης ACE2 και το αντίσωµα goat anti-rabbit IgG 
επικαλυµµένο στη µεµβράνη στη γραµµή ανίχνευσης και στη γραµµή ελέγχου 
ποιότητας αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης, τα εξουδετερωτικά 
αντισώµατα που υπάρχουν στο δείγµα συνδέονται µε τον κολλοειδή χρυσό, 
επισηµασµένο µε RBD και εµποδίζουν την αλληλεπίδραση πρωτεΐνης-πρωτεΐνης 
µεταξύ RBD και ACE2. Όταν ο τίτλος εξουδετερωτικού αντισώµατος στο δείγµα 
είναι χαµηλός ή απουσιάζει, η επισηµασµένη µε χρυσό ανασυνδυασµένη 
πρωτεΐνη RBD συνδέεται µε τη γραµµή ανίχνευσης της ανασυνδυασµένης 
πρωτεΐνης ACE2, σχηµατίζοντας µια σκούρο ίχνος στην γραµµή ανίχνευσης. 

Ανεξάρτητα από το αν το SARS-CoV-2 εξουδετερωτικό αντίσωµα περιέχεται στο 
δείγµα, το αντίσωµα ελέγχου ποιότητας σηµασµένο µε χρυσό (rabbit	 IgG, 
πολυκλωνικό αντίσωµα) θα συνδεθεί µε το επικαλυµµένο αντίσωµα (αντίσωµα 
goat anti-rabbit IgG, πολυκλωνικό αντίσωµα) στη γραµµή (C) για να σχηµατίσει 
ένα σύµπλοκο και να εµφανιστεί χρώµα (γραµµή C). 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Συσκευή ελέγχου: RBD ανασυνδυασµένη πρωτεΐνη και rabbit IgG (στερεά 
φάση χρυσού), ανασυνδυασµένη πρωτεΐνη ACE2 (Τ-γραµµή ανίχνευσης), goat 
anti-rabbit IgG (C-γραµµή ελέγχου)  

Διαλύτης δείγµατος: αποτελούµενη από ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών 20 
mM (PBS). 

Πλαστικές µικροπιπέτες µιας χρήσης (προαιρετικά). 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

Φυλάσσετε το κουτί στη σφραγισµένη συσκευασία στους 4 - 30 ℃, αποφύγετε 
τη ζέστη και την ηλιοφάνεια, σε ξηρό µέρος, για 12 µήνες. ΜΗΝ ΨΥΧΕΤΕ. θα 
πρέπει να ληφθούν µέτρα προστασίας για τη ζέστη το καλοκαίρι και το κρύο του 
χειµώνα, για να αποφευχθεί η υψηλή θερµοκρασία ή το φαινόµενο της ψύξης - 

απόψυξης. Μην ανοίγετε την εσωτερική συσκευασία έως ότου είστε έτοιµοι για 
την χρήση του. 
Πρέπει να χρησιµοποιηθεί σε µία ώρα εάν ανοίξει (Υγρασία: ≤60%, 
Θερµοκρασία: 20 ℃ -30 ℃). Χρησιµοποιήστε αµέσως όταν η υγρασία είναι > 
60%. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

1. Το DyonCovid19-S®(neutro) µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
δείγµα ορού, πλάσµατος και ολικού αίµατος. 
2. Το δείγµα ορού / πλάσµατος / ολικού αίµατος πρέπει να συλλέγεται 
σε ένα καθαρό και ξηρό δοχείο. Το EDTA, το κιτρικό νάτριο, η ηπαρίνη µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν ως αντιπηκτικά σε δείγµα πλάσµατος / ολικού αίµατος. 
Χρησιµοποιείστε το DyonCovid19®(neutro)   αµέσως µετά τη συλλογή του 
ολικού αίµατος. 
3. Τα δείγµατα ορού και πλάσµατος µπορούν να αποθηκευτούν στους 
2 - 8°C για 3 ηµέρες πριν από τη δοκιµασία. Εάν η δοκιµασία καθυστερήσει 
περισσότερο από 3 ηµέρες, το δείγµα πρέπει να καταψυχθεί (-20 ℃ ή 
ψυχρότερο). Μην επαναλάβετε την ψύξη και την απόψυξη για περισσότερο από 
3 φορές. Τα δείγµατα ολικού αίµατος µε αντιπηκτικό µπορούν να αποθηκευτούν 
στους 2 - 8℃ για 3 ηµέρες και δεν πρέπει να καταψυχθούν. Τα δείγµατα ολικού 
αίµατος χωρίς αντιπηκτικό θα πρέπει να χρησιµοποιούνται αµέσως (αν το δείγµα 
έχει συγκολλητική δράση, µπορεί να ανιχνευθεί µε την χρήση ορού). 

ΟΔΗΓΙΕΣ / ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 

Οι οδηγίες πρέπει να διαβάζονται πλήρως πριν από τη χρήση του 
DyonCovid19-S®(neutro). Αφήστε τα περιεχόµενα στοιχεία της 
DyonCovid19®(neutro) να εξισορροπηθούν σε θερµοκρασία δωµατίου για 30 
λεπτά (20℃ -30℃) πριν από τη χρήση της. Μην ανοίγετε την εσωτερική 
συσκευασία µέχρι να είναι είστε έτοιµοι για την χρήση της. Πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί σε µία (1) ώρα αν ανοιχτεί (Υγρασία ≤60%, Θερµοκρασία: 20℃ 
-30℃). Χρησιµοποιήστε αµέσως όταν η υγρασία είναι > 60%. 

Για ορό / πλάσµα. 

1. Αφαιρέστε την κασέτα της DyonCovid19-S®(neutro) από τη 
σφραγισµένη θήκη, τοποθετήστε την σε µια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια 
µε τις υποδοχές των δειγµάτων προς τα επάνω. 

2. Προσθέστε δύο (2) ή τρεις (3) πλήρες σταγόνες ορού ή πλάσµατος (60-80 
µl) κάθετα µέσα στην υποδοχή των δειγµάτων (S). 

3. Προσθέστε µία (1) σταγόνα (40-50 µl) ρυθµιστικού διαλύµατος στην 
υποδοχή των δειγµάτων (T). 

4. Παρατηρήστε τα αποτελέσµατα της δοκιµασίας µέσα σε 15 ~ 20 λεπτά, το 
αποτέλεσµα είναι άκυρο σε περισσότερο από 20 λεπτά. 

Για ολικό αίµα (ή άκρης δακτύλου). 

1. Αφαιρέστε την κασέτα της DyonCovid19-S®(neutro) από τη 
σφραγισµένη θήκη, τοποθετήστε την σε µια καθαρή και επίπεδη 
επιφάνεια µε τις υποδοχές των δειγµάτων προς τα επάνω. 

2. Εφαρµόστε κατά προτίµηση ειδικό σκαρφιστήρα/βελόνα για την λήψη 
αίµατος από το δάκτυλο. 

3. Προσθέστε τρεις (3) ή τέσσερις (4) πλήρεις σταγόνες ολικού αίµατος (80-
100 µl) κάθετα µέσα στην υποδοχή των δειγµάτων (S). 

4. Προσθέστε µία (1) σταγόνα (40-50 µl) ρυθµιστικού διαλύµατος στην 
υποδοχή των δειγµάτων (S). 

5. Παρατηρήστε τα αποτελέσµατα της δοκιµασίας µέσα σε 15 ~ 20 λεπτά, το 
αποτέλεσµα είναι άκυρο σε περισσότερο από 20 λεπτά. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΤΙΚΟ:  

Εµφανίζονται δύο κόκκινες γραµµές, η µία είναι η γραµµή ελέγχου (C), η άλλη 
είναι η γραµµή ανίχνευσης (T) και η χρωµατική απόδοση (ελέγξτε τον πίνακα 
απόδοσης) της γραµµής Τ είναι ＜ 6. Το θετικό αποτέλεσµα δείχνει ότι το 
περιεχόµενο του αντισώµατος εξουδετέρωσης στο δείγµα είναι µεγαλύτερο ή ίσο 
µε το όριο ανίχνευσης. 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ: Εµφανίζονται δύο κόκκινες γραµµές. Η µία είναι η γραµµή 
ελέγχου (C), η άλλη είναι η γραµµή ανίχνευσης (T) και η χρωµατική απόδοση 
της γραµµής Τ είναι 7 (ελέγξτε τον πίνακα απόδοσης). Το αρνητικό αποτέλεσµα 
δείχνει ότι το δείγµα δεν περιέχει αντισώµατα εξουδετέρωσης ή ότι το 
περιεχόµενο είναι κάτω από το όριο ανίχνευσης. 

ΑΚΥΡΟ: Δεν εµφανίζονται γραµµές στην περιοχή ελέγχου (C),  
υποδεικνύοντας ότι υπάρχει σφάλµα χρήστη ή σφάλµα 
αντιδραστηρίου. Επαληθεύστε τη µέθοδο δοκιµής και 
επαναλάβετε τη δοκιµή µε µια νέα συσκευή δοκιµής 
DyonCovid19-S®(neutro). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Δείγµατα µε βαθµό απόδοσης χρώµατος 6-7, υποδεικνύουν ότι το περιεχόµενο 
του αντισώµατος εξουδετέρωσης στο δείγµα είναι πολύ χαµηλό. Δοκιµάστε ξανά 
µετά από µια χρονική περίοδο. 

Εάν είναι δύσκολο να ερµηνεύσετε τα αποτελέσµατα, ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες: 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ: Εµφανίζονται δύο κόκκινες γραµµές και το χρώµα της  
περιοχής της γραµµής (T) είναι εντονότερο ή όµοιο µε τη γραµµή 
ελέγχου (C). 

ΘΕΤΙΚΟ: Μία έγχρωµη γραµµή εµφανίζεται στη γραµµή ελέγχου 
(C) ή δύο κόκκινες γραµµές και το χρώµα της περιοχής της γραµµής 
(T) είναι ασθενέστερο από τη γραµµή ελέγχου (C). 

 

 



 

            
 

                                                  Λ. Λαυρίου 182-184, 15354, Γλυκά Νερά - Παιανία Αττικής 
                       Τηλ. (+30) 210.66.55.494 -495, Φαξ: (+30) 211.800.8167 
                   customerservice@dyonmedical.com www.dyonmedical.com  

                    ISO 9001:2015 (Νο. 010110003)| ISO 13485:2016 (Νο 01210005) 
                   ΥΠ.ΑΠΟΦ.ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004 

                           by TÜV Austria Hellas 

 

2 

 
Γραµµή 24-ωρης Επαγρύπνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Τηλ. (+30) 211.800.4723  

Αυστηρά για επαγγελµατική χρήση από Επαγγελµατίες Υγείας 
 

 
DyonCovid19-S® (neutro)  

Αυθεντικό Προϊόν Point of Care® 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Το DyonCovid19-S®(neutro) έχει σχεδιαστεί για ποιοτική 
δοκιµασία ανίχνευσης. Η συγκέντρωση του εξουδετερωτικού αντισώµατος του 
SARS-CoV-2 δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε αυτήν την ποιοτική δοκιµασία. Το 
βάθος και η ένταση του χρώµατος της γραµµής Τ δεν συνδέεται αναγκαστικά µε 
τη συγκέντρωση του αντισώµατος στο δείγµα. 
2. Λόγω µεθοδολογικών ή ανοσο-ειδικών λόγων, µπορούν να 
ληφθούν διαφορετικά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας αντιδραστήρια από 
διαφορετικούς κατασκευαστές για την ανίχνευση του ίδιου δείγµατος. 
Εποµένως, τα αποτελέσµατα των δοκιµών διαφορετικών αντιδραστηρίων δεν 
πρέπει να συγκρίνονται άµεσα µεταξύ τους, για να αποφευχθούν λανθασµένες 
ιατρικές ερµηνείες. Συνιστάται στο εργαστήριο να αναφέρει την πηγή των 
αντιδραστηρίων που χρησιµοποιούνται στην όποια έκθεση δοκιµής. 
3. Τα αποτελέσµατα της δοκιµής αυτού του κιτ είναι µόνο για κλινική 
αναφορά, δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως η µόνη βάση και θα πρέπει να 
συνδυαστεί µε άλλες µεθόδους δοκιµών, όπως ζωντανού ιού και pseudovirus 
δοκιµασία εξουδετερωτικών αντισωµάτων.  
4. Μια επιβεβαιωµένη διάγνωση και θεραπεία θα πρέπει να γίνεται 
από τον θεράποντα ιατρό µόνο αφού έχουν αξιολογηθεί όλα τα κλινικά και 
εργαστηριακά ευρήµατα. 
5. Ένα θετικό αποτέλεσµα ενδέχεται να µην δείχνει προηγούµενη 
λοίµωξη SARS-CoV-2. Εξετάστε άλλες πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένου του 
κλινικού ιστορικού και του τοπικού επιπολασµού των ασθενειών, στην εκτίµηση 
της αναγκαιότητας για µια δεύτερη αλλά διαφορετική ορολογική δοκιµή, προς 
επιβεβαίωση µιας ανοσοαπόκρισης. 

Έλεγχος ποιότητας. 

Η δοκιµαστική συσκευή έχει µια γραµµή δοκιµής (T) και µια γραµµή ελέγχου 
(C) στην επιφάνεια της συσκευής. Ούτε η γραµµή δοκιµής ούτε η γραµµή 
ελέγχου είναι ορατές στο παράθυρο αποτελεσµάτων πριν από την εφαρµογή 
ενός δείγµατος. Η γραµµή ελέγχου χρησιµοποιείται για τον έλεγχο και θα πρέπει 
να εµφανίζεται πάντα εάν η διαδικασία δοκιµής εκτελείται σωστά και τα 
δοκιµαστικά αντιδραστήρια της γραµµής ελέγχου λειτουργούν. 

Η εµφάνιση της γραµµής ελέγχου (C) επιβεβαιώνει τον επαρκή όγκος 
δείγµατος, την επαρκή απορρόφηση της µεµβράνης και την σωστή διαδικαστική 
τεχνική. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Το DyonCovid19-S®(neutro) συγκρίθηκε µε την τεχνική CPE 
χρησιµοποιώντας κλινικά δείγµατα από 136 υγιείς εθελοντές και 42 
διαγνωσµένους ασθενείς.  

Το CPE (microdose cytopathic effect) επιλέχθηκε ως µέθοδος σύγκρισης και τα 
αποτελέσµατα σύγκρισης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Επίσης συλλέχθηκαν οµόλογα δείγµατα ορού, πλάσµατος και ολικού αίµατος 
από τα 50 άτοµα που αναφέρθηκαν παραπάνω και τα αποτελέσµατα ήταν 
συνεπή 

Τα αποτελέσµατα είναι παρακάτω: 

SARS-CoV-2 
Neutralizing Antibody 

rapid test 

CPE 
Total 

Positive Negative 

Positive 38 1 39 

Negative 4 135 139 

Total 42 136 178 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν: 

• σχετική ευαισθησία 90.48%.  
o PPA: 90.48％（95％CI：77.94％-96.24％） 

• σχετική ειδικότητα 99.26% και  
o NPA: 99.26％（95％CI：95.95％-99.87％） 

• Η ακρίβεια είναι στο 97.19% 
o OPA: 97.19％（95％CI：93.59％-98.79％） 

Διασταυρούµενη αντίδραση 

Δείγµατα τα οποία δοκιµάστηκαν θετικά µε τους ακόλουθους διάφορους 
παράγοντες από τους ασθενείς διερευνήθηκαν µε τη δοκιµασία DyonCovid19-
S®(neutro). Τα αποτελέσµατα δεν έδειξαν διασταυρούµενη αντιδραστικότητα. 

 
Νame	 Results	 	 Νame	 Results	

Human	coronavirus	229E	 Negative	 	 Human	Immunodeficiency	virus(HIV)	 Negative	

Human	coronavirus	OC43	 Negative	 	 Plasmodium	falciparum	 Negative	

Human	coronavirus	HKU1	 Negative	 	 Plasmodium	ovale	 Negative	

Human	coronavirus	NL63	 Negative	 	 Dengue	virus	(type	1-4)	 Negative	

SARS-coronavirus	 Positive	 	 Mycoplasma	pneumoniae	IgM	Ab	 Negative	

MERS-coronavirus	 Negative	 	 Mycoplasma	pneumoniae	IgG	Ab	 Negative	

Adenovirus	IgM	Ab	 Negative	 	 Chlamydia	pneumoniae	IgM	Ab	 Negative	

Adenovirus	IgG	Ab	 Negative	 	 Chlamydia	pneumoniae	IgG	Ab	 Negative	

Human	Metapneumovirus(hMPV)	 Negative	 	 Parainfluenza	IgM	Ab	 Negative	

Parainfluenza	virus	IgG	 Negative	 	 Parainfluenza	IgG	Ab	 Negative	

Parainfluenza	virus	IgM	 Negative	 	 Enterovirus	IgM	Ab	 Negative	

Influenza	A	IgM	Ab	 Negative	 	 Enterovirus	IgG	Ab	 Negative	

Influenza	B	IgM	Ab	 Negative	 	 Legionella	pneumophila	IgM	Ab	 Negative	

Haemophilus	influenzae	 Negative	 	 Mycobacterium	tuberculosis	IgG	Ab	 Negative	

Rhinov irus	 Negative	 	 Streptococcus	pneumoniae	 Negative	

Respiratory	Syncytial	virus	IgM	Ab	 Negative	 	 Streptococcus	pyrogenes	 Negative	

Respiratory	Syncytial	virus	IgG	Ab	 Negative	 	 Bordetella	pertussis	IgM	Ab	 Negative	

Epstein-Barr	virus	IgM	Ab	
(infectious	mononucleosis)	

 
Negative	

 Bordetella	pertussis	IgG	Ab Negative 

Epstein-Barr	virus	IgG	Ab	 Negative	 	 Pneumocystis	jirovecii	(PJP)	 Negative	

 

Παρεµβολές 

Τα αποτελέσµατα της δοκιµασίας του DyonCovid19-S®(neutro) δεν 
παρεµποδίζονται µε την ουσία στην ακόλουθη συγκέντρωση: 

Name	 Concentration	

Haemoglobin	 ≤ 10g/L	

Bilirubin	Conjugated	 ≤ 1000μmol/L 

Bilirubin	Unconjugated	 ≤ 1000μmol/L 

Human	Serum	Albumin	 ≤ 10g/dL	

Triglycerides	 ≤ 6mmol/L	

Cholesterol	 ≤ 10mmol/L	

Human	anti-mouse	antibody	(HAMA)	  /	

Rheumatoid	Factor	 /	

ANA	anti-nuclear	antibodies	 /	

 

 

 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

- Για επαγγελµατική in vitro διαγνωστική χρήση µόνο. 
- Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή µετά την ηµεροµηνία λήξης. 
- Η συσκευή θα πρέπει να παραµένει στην σφραγισµένη συσκευασία µέχρι την 
χρήση της. 

- Είναι εύλογη η ορθή απόδοση της συσκευής για αιµατοκρίτη δείγµατος 
αίµατος µεταξύ 30% και 60%. Ο αιµατοκρίτης πλήρους αίµατος <30% ή> 
60% ενδέχεται να δώσει εσφαλµένα αποτελέσµατα. 

- Όλα τα δείγµατα και τα αντιδραστήρια πρέπει να θεωρούνται δυνητικά 
επικίνδυνα και να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο, όπως ένας 
µολυσµατικός παράγοντας µετά τη χρήση. 

- Μην χρησιµοποιείτε το τεστ εάν η συσκευασία είναι κατεστραµµένη. 
- Ακολουθήστε τις Ορθές Εργαστηριακές Πρακτικές (GLP), φοράτε 
προστατευτικά ρούχα, χρησιµοποιήστε γάντια µιας χρήσης, µην τρώτε, πίνετε 
ή καπνίζετε στην περιοχή της εξέτασης. 

- Όλα τα δείγµατα πρέπει να θεωρούνται δυνητικά επικίνδυνα και να 
αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο, όπως ένας µολυσµατικός παράγοντας. 

- Η ταχεία δοκιµασία εξουδετερωτικού αντισώµατος SARS-CoV-2 υπάρχει 
περίπτωση να αντιδράσει διασταυρούµενα µε αντισώµατα εξουδετέρωσης 
SARS. 

- Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σε κατάλληλο δοχείο βιολογικών 
αποβλήτων µετά από το τεστ. 

- Η δοκιµή πρέπει να εκτελείται εντός 1 ώρας από το άνοιγµα της 
σφραγισµένης σακούλας. 

- Η γραµµή που εµφανίζεται στην περιοχή της γραµµής ελέγχου (C). 
Επιβεβαιώνει τον επαρκή όγκο δείγµατος και την ορθότητα εκτέλεσης της 
διαδικασίας.  
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SYMBOLS FOR IVD COMPONENTS AND REAGENTS 

 

DYONMED SA  For in vitro diagnostic use only   
EC REP DYONMED SA 

 

Consult instructions for use 

xx 
Contains sufficient for <xx> 
tests 

 

Keep dry 

 

Catalogue Code DNQHCV19N  
Temperature limitation 2-30° C / 
36-86º F 

  
 

 

DIL Buffer (sample diluent) x   
                   


