
 

mö-screen Corona Antigen Test 
KAT No.: 0230005 IVD 

Kullanım Amacı 
mö-screen Corona Antigen Cassette, sağlık görevlileri tarafından COVID-19 olduğundan 
şüphelenilen kişilerden, semptom başlangıcından itibaren ilk on gün içinde doğrudan alınan, 
doğrudan nazofaringeal (Nasopharyngeal, NP) veya nazal sürüntü numunelerinde SARS-CoV-2'ye 
ait nükleokapsid protein antijeninin kalitatif tespitine yönelik bir in vitro immünokromatografik tahlildir. 
SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının hızlı teşhisine yardımcı olmaya yöneliktir. Semptom başlangıcının 
üzerinden on günden fazla süre geçmiş hastalardan alınan negatif sonuçlar varsayımsal olarak 
değerlendirilmelidir ve gerekirse hasta yönetimi için moleküler bir tahlille doğrulanabilir. Coronavirus 
Ag Rapid Test Cassette (Sürüntü), SARS-CoV ile SARS-CoV-2'yi birbirinden ayırt etmez. 
Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Sürüntü), hızlı test yapma konusunda yetkin olan sağlık 

uzmanları veya eğitimli operatörler ve in vitro tanı amaçlı prosedürler ve uygun enfeksiyon kontrol 
prosedürleri konusunda özel olarak bilgilendirilmiş eğitimli klinik laboratuvar personeli ya da bakım 
ortamlarında benzer şekilde eğitim almış kişiler tarafından kullanıma yöneliktir. 

Özet ve Açıklama 
Yeni tip koronavirüsler β cinsine aittir. COVID-19, bulaşıcı ve akut bir solunum enfeksiyonu 
hastalığıdır. İnsanlar genel olarak bu hastalığı kolaylıkla kapabilirler. Mevcut durumda, yeni tip 
koronavirüs ile enfekte olan hastalar enfeksiyonun ana kaynağıdır; enfekte olmuş asemptomatik 
kişiler de bir enfeksiyon kaynağı olabilir. Mevcut epidemiyolojik araştırmalara dayalı olarak, kuluçka 
dönemi 1 ila 14 gün ve çoğunlukla 3 ila 7 gündür. Ana belirtileri arasında ateş, halsizlik ve kuru 
öksürük yer alır. Birkaç vakada burun tıkanması, burun akıntısı, boğaz ağrısı, kas ağrısı ve ishal 
görülmüştür. 
Bu test, SARS-CoV-2 nükleokapsid protein antijeninin tespitine yöneliktir. Antijen, enfeksiyonun 
akut fazında genellikle üst solunum yolu numunelerinde tespit edilebilir. SARS-CoV-2 
enfeksiyonunun hızlı teşhisi, sağlık uzmanlarının daha verimli ve etkili bir şekilde hastaları tedavi 
etmelerine ve hastalığı kontrol altına almalarına yardımcı olacaktır. 
SARS-CoV-2 pandemisinin etkili bir şekilde izlenmesi için sistematik tarama ve hem klinik hem de 
asemptomatik COVID-19 vakalarının tespit edilmesi kritik önem taşımaktadır. Enfeksiyonu azaltmak 
veya durdurmak için özellikle subklinik veya asemptomatik vakaların belirlenmesi önemlidir çünkü 
bu kişiler virüsü yayabilir. Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Sürüntü), COVID-19 
enfeksiyonunun etkili bir şekilde taranmasını sağlar. 

 

Test prensibi 
Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Sürüntü), nazofaringeal (Nasopharyngeal, NP) veya nazal 
sürüntüde SARS-CoV-2'ye ait nükleokapsid proteinini tespit etmek için oldukça hassas monoklonal 
antikorlar kullanan immünokromatografik bir membran tahlilidir. Test şeridi şu kısımlardan oluşur: 
örnek pedi, reaktif pedi, reaksiyon membranı ve emici ped. Reaktif pedi, SARS-CoV-2'nin 
nükleokapsid proteinine karşı oluşan monoklonal antikorlar ile konjuge edilmiş kolloidal altın içerir; 
reaksiyon membranı, SARS-CoV-2'nin nükleokapsid proteinine karşı oluşan ikincil antikorları içerir. 
Şeridin tamamı plastik bir cihaz içinde sabitlenmiştir. Örnek kuyucuğuna örnek eklendiğinde, reaktif 
pedi içindeki kurutulmuş konjugatlar çözünür ve örnek içinde hareket eder. Örnekte SARS-CoV-2 
nükleokapsid antijeni mevcutsa anti-SARS-2 konjugatı ile virüs arasında oluşan bir kompleks, test 
çizgisi bölgesinin (T) kaplandığı spesifik anti-SARS-2 monoklonal antikorları tarafından yakalanır. 
T çizgisinin yokluğu negatif sonuca işaret eder. Prosedür kontrolü görevi görmek üzere, uygun 
hacimde örnek eklendiğini ve membran emmenin gerçekleştiğini göstermek için kontrol çizgisi 
bölgesinde (C) her zaman kırmızı bir çizgi görünür. 

Sağlanan materyaller KAT-No. 0230005B1 KAT-No. 0230005B2 

2. Nazal sürüntü 
2.1. Sürüntüyü hastanın burun deliklerinden birine dikkatli bir şekilde yerleştirin. Sürüntü 

çubuğunun ucu, dirençle karşılaşılana kadar 2-4 cm sokulmalıdır. 
2.2. Hem mukusun hem de hücrelerin alındığından emin olmak için sürüntü çubuğunu 

burun deliği içinde mukoza boyunca 5 kez çevirin. 
2.3. Her iki burun boşluğundan yeterli miktarda örnek alındığından emin olmak için aynı 

sürüntü çubuğunu kullanarak bu işlemi diğer burun deliği için tekrarlayın. 
2.4. Sürüntü çubuğunu burun boşluğundan çıkarın. Numune artık verilen ekstraksiyon 

tamponu kullanılarak hazırlanmaya hazırdır. 
 

 
Örnek Hazırlama ve Prosedür 
1. Test ekstraksiyon tüpünü çalışma istasyonuna yerleştirin. Tüpün sağlam durduğundan ve 

çalışma istasyonunun dibine ulaştığından emin olun. 

2. Sıvının dökülmesini önlemek için ekstraksiyon tüpündeki mühürleyici filmi nazik bir şekilde yırtın. 

 

3. Sürüntü çubuğunu, 0,3 mL ekstraksiyon tamponu içeren ekstraksiyon tüpüne yerleştirin. 
4. Başını ekstraksiyon tüpünün dibine ve yanına bastırarak sürüntü çubuğunu en az 6 kez çevirin. 
5. Sürüntü çubuğunu en az 1 dakika ekstraksiyon tüpünde bırakın. 
6. Sürüntü çubuğunu batırmak için tüpü tüpün dışından parmaklarınızla birkaç kez sıkın. Sürüntü 

çubuğunu çıkarın. Ekstrakte edilen çözelti test örneği olarak kullanılacaktır. 

10 Test kaseti 
10 steril sürüntü çubuğu 
10 Ekstraksiyon tüpü ile tampon ve damlalık uçları 

1 Çalışma istasyonu 
1 Prospektüs 

 
 
 

Gerekli olan ancak sağlanmayan materyaller 
Saat, zamanlayıcı veya kronometre 

Uyarılar ve Önlemler 
1. Sadece in vitro tanı amaçlı kullanım içindir. 

Aşağıdakileri içeren 20 plastik poşet: 
10 Test kaseti 
10 steril sürüntü çubuğu 
10 Ekstraksiyon tüpü ile tampon ve 

damlalık uçları 
1 Çalışma istasyonu 
1 Prospektüs 

 
 
 
 
 
 

 
Numune Taşıma ve Saklama 
Steril sürüntü çubuğunu tekrar orijinal kağıt ambalajına koymayın. 
Numune, alındıktan hemen sonra test edilmelidir. Numunenin hemen test edilmesi mümkün değilse 
sürüntü çubuğunu kullanılmamış genel amaçlı bir plastik tüpe yerleştirin. Kırılma noktası sürüntü 

2. Test cihazı kullanılana kadar mühürlü poşet içinde kalmalıdır. 

3. Son kullanma tarihi geçmişse kiti kullanmayın. 

4. Sürüntü çubukları, tüpler ve test cihazları tek kullanımlıktır. 

5. Sodyum azid içeren çözeltiler kurşun veya bakır tesisatlarla reaksiyona girerek patlayabilir. 
Büyük miktarda su kullanarak atılan çözeltileri lavaboya yıkayın. 

6. Farklı kit lotlarından bileşenleri birbirinin yerine kullanmayın veya karıştırmayın. 

7. Test yalnızca kit içinde verilen sürüntü çubukları kullanılarak gerçekleştirilmelidir. 

8. Doğru sonuçlar elde etmek için kanlı görünen veya aşırı kıvamlı örnekleri kullanmayın. 

9. Test, bir sağlık uzmanı veya eğitimli bir kişi tarafından gerçekleştiriliyor veya denetleniyorsa 
uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanılması ve bir hastadan diğerine geçerken eldiven 
değiştirilmesi önerilir. Hastaların KKD kullanmasına gerek yoktur. 

10. Numuneler, bu Prospektüsün NUMUNE TOPLAMA ve ÖRNEK HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ 
bölümlerinde belirtildiği şekilde işlenmelidir. Kullanım talimatlarına uyulmaması hatalı 
sonuçlara yol açabilir. 

11. SARS-CoV-2 hasta örnekleriyle çalışırken daima uygun laboratuvar güvenlik teknikleri 
uygulanmalıdır. Hasta sürüntüleri, kullanılmış Test Şeritleri ve kullanılmış ekstraksiyon 
tamponu şişeleri potansiyel olarak enfeksiyözdür. Uygun kullanım ve imha yöntemleri, yerel 
mevzuat gereklilikleri uyarınca laboratuvar tarafından belirlenmelidir. 

12. Yetersiz veya uygunsuz numune toplama ve saklama, sonuçları olumsuz yönde etkilenebilir. 

13. Nem ve sıcaklık sonuçları olumsuz yönde etkileyebilir. 

14. Test cihazını ve materyalleri, bölgesel, ulusal ve yerel gereklilikler doğrultusunda biyolojik 
tehlikeli atık olarak imha edin. 

Saklama ve Stabilite 
1. Kit, oda sıcaklığında saklanabilir veya soğutulabilir (2-30°C). 

2. Test kitinin hiçbir bileşenini dondurmayın. 

3. Son kullanma tarihi geçmiş test cihazı ve reaktifleri kullanmayın. 

4. 1 saatten uzun süreyle kurutucu içeren kabın dışında kalan test cihazları atılmalıdır. 

5. Kullanılmadığı zamanlarda kit kutusunu kapatın ve içindekileri emniyete alın. 

Numune Toplama 
1. Nazofaringeal sürüntü 
1.1. Sürüntüyü hastanın burun deliğine dikkatli bir şekilde yerleştirin. 
1.2. Çubuğu arka nazofarenks yüzeyine sürün ve birkaç kez döndürün. 

1.3. Sürüntü çubuğunu burun boşluğundan çıkarın. Numune artık verilen ekstraksiyon 
tamponu kullanılarak hazırlanmaya hazırdır. 

çubuğunun, tüp açıklığıyla aynı seviyede olduğundan emin olun. Sürüntü çubuğu gövdesini kırılma 
noktasından koparmak için 180 derecelik bir açıyla bükün. Tamamen kırılması için sürüntü çubuğu 
gövdesini nazikçe döndürmeniz gerekebilir. Sürüntü çubuğunun plastik tüpe sığdığından emin olun 
ve sağlam bir şekilde kapatın. Numune, 1 saatten uzun süreyle test edilmezse yeniden test için imha 
edilmeli ve yeniden alınmalıdır. 

Test Prosedürü 
Testten önce test cihazını, test örneğini ve tamponu oda sıcaklığına (15-30°C) getirin. 
1. Testten hemen önce test cihazını mühürlü poşetten çıkarın ve düz bir yüzeye koyun. 
2. Filtreyi içeren nozülü ekstraksiyon tüpüne itin. Nozülün sıkıca oturduğundan emin olun. 
3. Ekstraksiyon tüpünü dikey olarak tutun ve örnek kuyucuğuna 4 damla (yaklaşık 100 μL) test 

örneği çözeltisi ekleyin. 
4. Zamanlayıcıyı başlatın. 
5. Sonuçları 15 dakika sonra okuyun. 20 dakika geçtikten sonra sonucu yorumlamayın. 

 

 
 

Sonuçların Yorumlanması 

Pozitif 
Sonuç penceresinde, kontrol çizgisi (C) ve test çizgisi (T) olmak üzere iki çizginin bulunması 
pozitif bir sonuca işaret eder. 

Negatif 
Sonuç penceresinde, yalnızca kontrol çizgisinin (C) bulunması negatif bir sonuca işaret eder. 

Geçersiz 
Testi gerçekleştirdikten sonra sonuç penceresinde kontrol çizgisi (C) görünmüyorsa sonuç 
geçersiz kabul edilir. Geçersiz sonuçların bazı nedenleri, talimatların doğru şekilde izlenmemesi 
veya son kullanma tarihi geçen testin bozulmasıdır. Numunenin yeni bir test kullanılarak yeniden 
test edilmesi önerilir. 

4 Damla Çözelti  

   Pozitif Negatif Geçersiz 

 

Prospektüs 

6 Kez 

       1 dakika  



NOT: 
1. Test çizgisi bölgesindeki (T) rengin yoğunluğu, numunede bulunan analit konsantrasyonuna 

bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle, test çizgisi bölgesindeki (T) her türlü renk tonu 
pozitif olarak kabul edilmelidir. Lütfen bunun yalnızca kalitatif bir test olduğunu ve numunedeki 
analitlerin konsantrasyonunu belirleyemeyeceğini unutmayın. 

2. Yetersiz numune hacmi, hatalı kullanım prosedürü veya son kullanma tarihi geçmiş testler, 
kontrol bandı hatasının en olası nedenleridir. 

Kalite Kontrol 
Teste bir prosedür kontrolü dahil edilmiştir. Kontrol çizgisi bölgesinde (C) bulunan kırmızı çizgi, dahili 
prosedür kontrolüdür. Numune hacminin yeterli olduğunu ve prosedür tekniğinin doğru olduğunu 
teyit eder. Kontrol standartları bu testle birlikte temin edilmez. Bununla birlikte, test prosedürünü 
onaylamak ve test performansını doğrulamak için yerel bir yetkili makamdan pozitif ve negatif 
kontroller tedarik edilmesi ve iyi laboratuvar uygulaması olarak test edilmesi önerilir. 

Sınırlamalar 
1. SARS-CoV-2 harici mikroorganizmaların neden olduğu solunum enfeksiyonunun etiyolojisi bu 

testle belirlenmez. Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Sürüntü), hem canlı hem de cansız 
SARS-CoV-2'yi tespit edebilir. Coronavirus Ag Rapid Test Cassette'in (Sürüntü) performansı 
antijen yüküne bağlıdır ve aynı numune üzerinde gerçekleştirilen viral kültür sonuçları ile korele 
olmayabilir. 

2. Test Prosedürünün izlenmemesi test performansını olumsuz yönde etkileyebilir ve/veya test 
sonucunu geçersiz kılabilir. 

3. Test sonucu negatifse ve klinik semptomlar devam ediyorsa başka klinik yöntemler 

kullanılarak ek testler yapılması önerilir. Negatif sonuç, herhangi bir zamanda numunede 
SARS-CoV-2 antijenleri bulunma olasılığını ortadan kaldırmaz çünkü antijenler, testin 
minimum saptama seviyesinin altında olabilir veya örnek uygun olmayan bir şekilde alınmış 
veya taşınmış olabilir. 

4. Tüm tanı amaçlı testlerde olduğu gibi, onaylı bir teşhis yalnızca bir hekim tarafından, tüm klinik 
ve laboratuvar bulguları değerlendirildikten sonra konmalıdır. 

5. Pozitif test sonuçları, diğer patojenlerle koenfeksiyon olasılığını ortadan kaldırmaz. 
6. Pozitif test sonuçları, SARS-CoV ile SARS-CoV-2 arasında ayrım yapmaz. 
7. Hastalık süresi uzadıkça örnekteki antijen miktarı azalabilir. Hastalığın 10. gününden sonra 

alınan numunelerin negatif çıkma olasılığı RT-PCR tahliline kıyasla daha yüksektir. 
8. Semptom başlangıcının üzerinden on günden fazla süre geçmiş hastalardan alınan negatif 

sonuçlar varsayımsal olarak değerlendirilmelidir ve gerekirse hasta yönetimi için moleküler bir 
tahlille doğrulanabilir. 

9. Negatif sonuçlar SARS-CoV-2 enfeksiyonu olasılığını ortadan kaldırmaz ve enfeksiyon kontrol 
kararları dahil olmak üzere, tedavi veya hasta yönetimi kararlarının tek dayanağı olarak 
kullanılmamalıdır. 

Performans Özellikleri 

Klinik Duyarlılık, Özgüllük ve Doğruluk 
Nazofaringeal Sürüntü 
Coronavirus Ag Rapid Test (Sürüntü) klinik performansı, hastaların kaydedildiği ve test edildiği 
ABD'deki 7 tesisle birlikte değerlendirilmiştir. Test, test prosedürüne aşina olmayan 24 Sağlık 
Çalışanı tarafından gerçekleştirilmiştir. 119 pozitif örnek ve 746 negatif örnek içeren, toplam 865 
taze nazofaringeal sürüntü örneği alınmış ve test edilmiştir. Coronavirus Ag Rapid Test (Sürüntü) 
sonuçları, nazofaringeal sürüntü numunesinden SARS-CoV-2 için USFDA Acil Kullanım İzinli 
RT-PCR tahlillerinin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Genel çalışma sonuçları aşağıdaki Tabloda 
gösterilmektedir: 

 

Yöntem PCR Testi Toplam Sonuç 

mö-screen Corona 

Antigen Test 

Sonuçlar 

Pozitif 

Negatif 

Pozitif 

117 

2 

Negatif 

3 

743 

 
120 

745 

Toplam Sonuç 119 746 865 

Bağıl Duyarlılık: %98,32 (%95 CI*: %94,06-%99,80) *Güven Aralıkları 
Bağıl Özgüllük: %99,60 (%95 CI*: %98,83-%99,92)  

Doğruluk: 

Nazal Sürüntü 

%99,42 (%95 CI*: %98,66-%99,81)  

109 pozitif örnek ve 128 negatif örnek içeren, toplam 237 taze nazal sürüntü örneği alınmış ve test 
edilmiştir. Coronavirus Ag Rapid Test (Sürüntü) sonuçları, nazofaringeal sürüntü numunesinden 
SARS-CoV-2 için USFDA Acil Kullanım İzinli RT-PCR tahlillerinin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. 
Genel çalışma sonuçları aşağıdaki Tabloda gösterilmektedir: 

 

Yöntem PCR Testi Toplam Sonuç 

mö-screen Corona 

Antigen Test 

Sonuçlar 

Pozitif 

Negatif 

Pozitif 

106 

3 

Negatif 

0 

128 

 
106 

131 

Toplam Sonuç 109 128 237 

Bağıl Duyarlılık: %97,25 (%95 CI*: %92,17-%99,43) *Güven Aralıkları 
Bağıl Özgüllük: >%99,99 (%95 CI*: %97,16->%99,99) 
Doğruluk: %98,73 (%95 CI*: %96,35-%99,74) 

Tespit Sınırı (Limit Of Detection, LOD) 
LOD çalışmaları, SARS-CoV-2'nin, tüm tekrarların (gerçek pozitif) yaklaşık %95'inin pozitif sonuç 
verdiği en düşük tespit edilebilir konsantrasyonunu belirler. 4,6×105 TCID50/mL'lik stok 
konsantrasyonuna sahip, ısıyla inaktive edilmiş SARS-CoV-2 virüsü negatif numuneye eklenmiş ve 
seri olarak seyreltilmiştir. Her bir dilüsyon, Koronavirüs Antijen testinde üçlü halde çalışılmıştır. 
Coronavirus Ag Rapid Test Cassette'in (Sürüntü) Tespit Sınırı, 1.15×102 TCID50/mL'dir. 

 

Konsantrasyon Pozitif Sayısı/Toplam Pozitif Eşleşme 

1,15 x 102 TCID50/ml 180/180 %100 

Yüksek Doz Hook Etkisi 
Isıyla inaktive edilmiş SARS-CoV-2 virüsünün 4,6 x 105 TCID50/mL'ye kadar konsantrasyonlarında 
test yapılırken yüksek doz hook etkisi gözlemlenmemiştir. 

Çapraz Reaktivite 
Aşağıdaki organizmalarla çapraz reaktivite incelenmiştir. Aşağıdaki organizmalar bakımından pozitif 
olan örneklerin, Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Sürüntü) ile test edildiğinde negatif olduğu 
tespit edilmiştir. 

 

Haemophilus influenzae 5,2 x 106 CFU/mL 

Streptococcus pyogenes 3,6 x 106 CFU/mL 

Streptococcus pneumoniae 4,2 x 106 CFU/mL 

Candida albicans 1 x 107 CFU/mL 

Bordetella pertussis 1 x 104 bakteri/mL 

Mycoplasma pneumoniae 1,2 x 106 CFU/mL 

Chlamydia pneumoniae 2,3 x 106 IFU/mL 

Legionella pneumophila 1 x 104 bakteri/mL 

Staphylococcus aureus 3,2 x 108 CFU/mL 

Staphylococcus epidermis 2,1 x 108 CFU/mL 

Olumsuz Etkileyen Madde 
Solunum numunelerinde doğal olarak bulunan veya burun boşluğu ya da nazofarenkse suni 

yollardan girmiş olabilecek aşağıdaki maddeler, aşağıda listelenen konsantrasyonlarda Coronavirus 
Ag Rapid Test Cassette (Sürüntü) ile değerlendirilmiş ve test performansını etkilemediği tespit 
edilmiştir. 

 

Madde Konsantrasyon 

İnsan kanı (EDTA antikoagüle) %20 (h/h) 

Müsin 5 mg/mL 

Oseltamivir fosfat 5 mg/mL 

Ribavirin 5 mg/mL 

Levofloksasin 5 mg/mL 

Azitromisin 5 mg/mL 

Meropenem 5 mg/mL 

Tobramisin 2 mg/mL 

Fenilefrin %20 (h/h) 

Oksimetazolin %20 (h/h) 

%0,9 sodyum klorür %20 (h/h) 

doğal rahatlatıcı Alkalol %20 (h/h) 

Beklometazon %20 (h/h) 

Hekzadekadrol %20 (h/h) 

Flunizolid %20 (h/h) 

Triamsinolon %20 (h/h) 

Budesonid %20 (h/h) 

Mometazon %20 (h/h) 

Flutikazon %20 (h/h) 

Flutikazon propiyonat %20 (h/h) 

 

Mikrobiyal Etkileşim 
Klinik örneklerdeki potansiyel mikroorganizmaların, Coronavirus Ag Rapid Test Cassette'in 
(Sürüntü) saptamasını yanlış negatif sonuçlar üretecek şekilde etkileyip etkilemediğini 
değerlendirmek için. Her bir patojenik mikroorganizma, ısıyla inaktive edilmiş SARS-CoV-2 virüsü 
(2,3 x 102 TCID50/mL) varlığında üçlü olarak test edilmiştir. Aşağıdaki tabloda listelenen 
mikroorganizmalar ile çapraz reaktivite veya etkileşim görülmemiştir. 

 

Mikroorganizma Konsantrasyon 

Respiratuvar sinsitiyal virüs Tip A 5,5 x 107 PFU/mL 

Respiratuvar sinsitiyal virüs Tip B 2,8 x 105 TCID50/mL 

Yeni tip influenza A H1N1 virüsü (2009) 1 x 106 PFU/mL 

Mevsimsel influenza A H1N1 virüsü 1 x 105 PFU/mL 

İnfluenza A H3N2 virüsü 1 x 106 PFU/mL 

İnfluenza A H5N1 virüsü 1 x 106 PFU/mL 

İnfluenza B Yamagata 1 x 105 PFU/mL 

İnfluenza B Victoria 1 x 106 PFU/mL 

Rinovirüs 1 x 106 PFU/mL 

Adenovirüs 1 1 x 106 PFU/mL 

Adenovirüs 2 1 x 105 PFU/mL 

Adenovirüs 3 5 x 107.5 TCID50/mL 

Adenovirüs 4 1 x 106 PFU/mL 

Adenovirüs 5 1 x 105 PFU/mL 

Adenovirüs 7 2,8 x 106 TCID50/mL 

Adenovirüs 55 1 x 105 PFU/mL 

EV-A71 1 x 105 PFU/mL 

EV-B69 1 x 105 PFU/mL 

EV-C95 1 x 105 PFU/mL 

EV-D70 1 x 105 PFU/mL 

Mycobacterium tuberculosis 1 x 103 bakteri/mL 

Mumps virüsü 1 x 105 PFU/mL 

Varicella zoster virüsü 1 x 106 PFU/mL 

İnsan koronavirüsü 229E 1 x 105 PFU/mL 

İnsan koronavirüsü OC43 1 x 105 PFU/mL 

İnsan koronavirüsü NL63 1 x 106 PFU/mL 

İnsan koronavirüsü HKU1 1 x 106 PFU/mL 

İnsan Metapnömovirüsü (Human Metapneumovirus, 
hMPV) 

1 x 106 PFU/mL 

Parainfluenza virüsü 1 7,3 x 106 PFU/mL 

Parainfluenza virüsü 2 1 x 106 PFU/mL 

Parainfluenza virüsü 3 5,8 x 106 PFU/mL 

Parainfluenza virüsü 4 2,6 x 106 PFU/mL 

Haemophilus influenzae 5,2 x 106 CFU/mL 

Streptococcus pyogenes 3,6 x 106 CFU/mL 

Streptococcus agalactiae 7,9 x 107 PFU/mL 

Streptococcus pneumoniae 4,2 x 106 CFU/mL 

Candida albicans 1 x 107 CFU/mL 

Bordetella pertussis 1 x 104 bakteri/mL 

Mycoplasma pneumoniae 1,2 x 106 CFU/mL 

Chlamydia pneumoniae 2,3 x 106 IFU/mL 

Legionella pneumophila 1 x 104 bakteri/mL 

Biriktirilmiş insan burun yıkama çözeltisi Uygulanamaz 
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Yetkili Temsilci 

  

Tekrar kullanmayın 

 

REF 
 

Katalog No. 

  

 

 

 
 

Kit başına test 

 Son kullanma 

tarihi 

 

 
 

Lot Numarası 

  

 

 

 
Kullanma talimatlarına 

başvurun 

 Sadece in vitro tanı amaçlı 

kullanım içindir 

  

2-30°C arasında saklayın 

 Ambalaj hasarlıysa 

kullanmayın 

 

Patojenler Konsantrasyon 

Respiratuvar sinsitiyal virüs Tip A 5,5 x 107 PFU/mL 

Respiratuvar sinsitiyal virüs Tip B 2,8 x 105 TCID50/mL 

Yeni tip influenza A H1N1 virüsü (2009) 1 x 106 PFU/mL 

Mevsimsel influenza A H1N1 virüsü 1 x 105 PFU/mL 

İnfluenza A H3N2 virüsü 1 x 106 PFU/mL 

İnfluenza A H5N1 virüsü 1 x 106 PFU/mL 

İnfluenza B Yamagata 1 x 105 PFU/mL 

İnfluenza B Victoria 1 x 106 PFU/mL 

Rinovirüs 1 x 106 PFU/mL 

Adenovirüs 3 5 x 107.5 TCID50/mL 

Adenovirüs 7 2,8 x 106 TCID50/mL 

EV-A71 1 x 105 PFU/mL 

Mycobacterium tuberculosis 1 x 103 bakteri/mL 

Mumps virüsü 1 x 105 PFU/mL 

İnsan koronavirüsü 229E 1 x 105 PFU/mL 

İnsan koronavirüsü OC43 1 x 105 PFU/mL 

İnsan koronavirüsü NL63 1 x 106 PFU/mL 

İnsan koronavirüsü HKU1 1 x 106 PFU/mL 

Parainfluenza virüsü 1 7,3 x 106 PFU/mL 

Parainfluenza virüsü 2 1 x 106 PFU/mL 

Parainfluenza virüsü 3 5,8 x 106 PFU/mL 

Parainfluenza virüsü 4 2,6 x 106 PFU/mL 
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