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COVID-19 IgM/IgG Combo 
STANDARDTM Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test 
LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT INNAN DU UTFÖR TESTET.  

KITTETS INNEHÅLL 

 
 

Testenhet 
(individuellt förpackad i en foliepåse med torkmedel) 

Buffertflaska 

  
Kapillärrör (20 μl) Bruksanvisning 

FÖRBEREDELSER OCH TESTPROCEDUR 
■ Förberedelser 
1. Läs instruktionerna noggrant före användning av STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test. 
2. Kontrollera utgångsdatumet på baksidan av foliepåsen. Använd inte testenheten om utgångsdatumet är passerat. 
3. Kontrollera både testenheten och torkmedelspåsen i foliepåsen. 

 

 

 
 Gul: Giltigt 
Grön: Ogiltigt 

<Folieficka> <Testenhet> <Torkmedel> 

■ Testprocedur 
[Användning av kapillärt helblod] 
1. Insamling av prov 

Samla in 20 μl kapillärt helblod till den svarta linjen på 
kapillärröret. 

 
2. Tillsats av prov 

Tillsätt det insamlade kapillära helblodet i testenhetens 
provbrunn. 

 
3. Droppa buffert 

Tillsätt 3 droppar (90 μl) buffert rakt uppifrån i 
testenhetens provbrunn. 

 
4. Tidpunkt för avläsning 

Läs av testresultatet efter 10–15 minuter. 

 

 10–15 min 
 

 
VARNING 

Testet ska inte läsas av senare än efter 15 minuter. Det kan annars ge ett felaktigt 
testresultat. 

[Användning av serum/plasma/venöst helblod] 
1. Insamling av prov 

Samla in 10 μl serum eller plasma, eller 20 μl venöst 
helblod med mikropipett. 

 
2. Tillsats av prov 

Tillsätt insamlat serum, plasma eller kapillärt helblod i 
testenhetens provbrunn. 

 
 

 
3. Droppa buffert 

Tillsätt 3 droppar (90 μl) buffert rakt uppifrån i 
testenhetens provbrunn. 

 

 
4. Tidpunkt för avläsning 

Läs av testresultatet efter 10–15 minuter. 

 
10–15 min 

 

 
VARNING 

Testet ska inte läsas av senare än efter 15 minuter. Det kan annars ge ett felaktigt 
testresultat. 

TOLKNING AV TESTRESULTATET 
* ”C” kontrollinje  l  ”G” IgG-linje  l  ”M” IgM-linje 

Negativt 

 
Positivt 

 
Ogiltigt 

 
Återtesta med en ny testenhet 
1. Ett färgat band framträder i den övre delen av resultatfönstret som ett tecken på att testet fungerar. Detta 

band är kontrollinjen (C). 
2. Ett färgat band framträder i den nedre delen av resultatfönstret. Dessa band är testlinjerna för IgM respektive 

IgG (M, G). 
3.  Testet betraktas som giltigt, och testresultatet ska tolkas som positivt, även om kontrollinjen är svag eller om 

testlinjen inte är enhetlig. 
* STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test kan korsreagera med antikroppar mot sars-CoV. 
* Resultat från antikroppstest ska inte användas som enda grunden för ställande av diagnos av eller 

exkludera infektion med sars-CoV-2 eller för att undersöka infektionsstatus. 
* Positiva resultat bör bedömas tillsammans med den kliniska bakgrunden, RT-PCR-resultat och andra 

tillgängliga data. 
 
FÖRKLARING OCH SAMMANFATTNING 
■ Inledning 
Coronavirus har ett enkelsträngat positivt RNA-virus, och höljet har en diameter på ungefär 80 till 120 nm. Virusets 
genetiska material är större än alla andra RNA-virus. Coronavirus är en vanlig patogen hos många husdjur, 
sällskapsdjur och mänskliga sjukdomar. Det kan orsaka en rad olika akuta och kroniska sjukdomar. Vanliga 
tecken på att en person är infekterad av coronavirus är bland annat luftvägssymtom, feber, hosta, andnöd och 
dyspné. I allvarliga fall kan infektionen leda till lunginflammation, svår akut respiratorisk sjukdom, njursvikt och till 
och med dödsfall. År 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus, ”covid-19”, i samband med fall av viral lunginflammation 
i Wuhan. Världshälsoorganisationen namngav viruset den 12 januari 2020. Världshälsoorganisationen bekräftar 
att covid-19 kan orsaka förkylning och mers (Middle East Respiratory Syndrome) men även allvarligare sjukdomar 
såsom svår akut respiratorisk sjukdom (sars). Detta kit kan användas för en kompletterande diagnos av 
coronavirusinfektion. Testresultatet är endast avsett att användas som klinisk referens, och ytterligare test ska 
göras för att kunna bekräfta eller avfärda infektion. 
■ Avsett användningsområde 
STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test är ett snabbt kromatografiskt immuntest för kvalitativ detektion 
av specifika antikroppar mot sars-CoV-2 i humant serum, plasma eller helblod. Detta test är endast avsett för 
professionell in vitro-diagnostik, som ett komplement till diagnos av sars-CoV-2-infektion i konvalescensfasen hos 
patienter med kliniska symtom på sars-CoV-2-infektion. Det ska endast användas som ett första screeningtest. 
Denna produkt är endast avsedd för hälsovårdspersonal och är inte avsedd för personligt bruk. Genomförande 
och tolkning av testet ska göras av erfaren hälsovårdspersonal. Resultatet av detta test ska inte vara den enda 
grunden för ställande av diagnos. För detta krävs ytterligare bekräftande test. 
■ Testprincip 
STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test har tre ytbelagda linjer på testenheten: kontrollinjen ”C”, samt 
testlinjerna ”G” och ”M” på nitrocellulosamembranets yta. Varken kontrollinjen eller de båda testlinjerna i 
resultatfönstret är synliga innan provet tillsätts. Kontrollinjen har ett ytskikt med kyckling-IgY-antikropp och 
monoklonal anti-covid-19 NP-antikropp, och testlinjerna ”G” och ”M” har ett ytskikt med monoklonal anti-human-
IgG-antikropp och monoklonal anti-human-IgM-antikropp. Monoklonal anti-kyckling-IgY-antikropp konjugerad 
med kolloidalt guld i partikelform används som detektorer för kontrollinjen ”C”. Vid genomförande av testet 
interagerar sars-CoV-2-antikroppar i provet med rekombinant covid-19 nukleokapsidprotein konjugerat med 
kolloidalt guld i partikelform och bildar ett antikropps-antigen-guldpartikelkomplex. Detta komplex migrerar genom 
kapillärkraft över membranet till testlinjerna ”M” och ”G”, där det fångas upp av de monoklonala anti-human lgG-
antikropparna eller de monoklonala anti-human lgM-antikropparna. En lila testlinje blir synlig i resultatfönstret om 
provet innehåller antikroppar mot sars-CoV-2. Den lila testlinjens intensitet varierar beroende på hur mycket sars-
CoV-2-antikroppar som finns i provet. Om provet inte innehåller sars-CoV-2-antikroppar kommer det inte 
framträda någon färg i testlinjen. Kontrollinjen används för att kontrollera att proceduren fungerat, och den ska 
alltid framträda om testproceduren har genomförts på rätt sätt och när kontrollinjens testreagens fungerar. 
■ Kittets innehåll 
① Testenhet (individuellt förpackad i en påse med torkmedel)② Buffertflaska 

③ Kapillärrör (20 μl)④ Bruksanvisning 

 

KITTETS FÖRVARING OCH HÅLLBARHET 
Kittet ska förvaras skyddat mot direkt solljus vid rumstemperatur: 2–30 °C (36–86 °F). Kittets innehåll är stabilt fram till det 
utgångsdatum som är tryckt på ytterförpackningen. Får ej frysas. 
 

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
1. Testkittet får inte återanvändas. 
2. Använd inte testkittet om påsen är skadad eller förslutningen är bruten. 
3. Använd inte bufferten från en annan produktbatch. 
4. Det är inte tillåtet att röka, dricka eller äta när du hanterar provet. 
5. Använd personlig skyddsutrustning, såsom handskar och laboratorierock vid hantering av kittets reagens. Tvätta 

händerna noggrant när du utfört testet. 
6. Torka upp spill och rengör noggrant med hjälp av ett lämpligt desinfektionsmedel. 
7. Hantera alla prov som om de innehåller smittämnen. 
8. Observera gängse försiktighetsåtgärder mot mikrobiologiska risker under testproceduren. 
9. Alla prover och det material som använts för att utföra testet ska kasseras som biologiskt riskmaterial. Laboratoriets 

kemiska och biologiska riskavfall måste hanteras och kasseras enligt gällande lokala och nationella regelverk. 
10. Torkmedlet i foliepåsen är till för att absorbera fukt och förhindrar att produkterna påverkas av fukt. Om det 

fuktabsorberande torkmedlet har skiftat färg från gult till grönt ska testenheten i foliepåsen kasseras. 
11. Enligt god laboratoriesed rekommenderas användning av kontrollmaterial. Användaren ska följa tillämpliga nationella 

och lokala riktlinjer för hur ofta analys av externa kvalitetskontrollmaterial ska äga rum. 
 

PROVINSAMLING OCH FÖRBEREDELSER 
■ Serum 
1. Samla in helblodet genom venpunktion i ett enkelt kommersiellt tillgängligt blodprovsrör, som INTE innehåller 

antikoagulanter såsom heparin, EDTA eller natriumcitrat. Låt röret stå i 30 minuter så att blodet koagulerar och 
centrifugera sedan för att ta ett serumprov av det övre skiktet. 

2. Serum i ett enkelt blodprovsrör som förvaras i kylskåp vid 2–8 °C (36–46 °F) kan användas för test inom en vecka efter 
insamling. Om provet förvaras på detta sätt längre än en vecka kan det leda till en icke-specifik reaktion. Om det lagras 
längre tid ska det förvaras vid högst –40 °C (–40 °F). 

3. De ska värmas upp till rumstemperatur före användning. 

■ Plasma 
1. Venöst blod samlas in genom venpunktion i ett kommersiellt tillgängligt blodprovsrör som innehåller ett 

antikoagulant ämne såsom heparin, EDTA eller natriumcitrat. Provröret ska sedan centrifugeras för att få ett 
plasmaprov. 

2.  Plasma i ett blodprovsrör med antikoagulant ämne som förvaras i kylskåp vid 2–8 °C (36–46 °F) kan 
användas för test inom en vecka efter insamling. Om provet förvaras på detta sätt längre än en vecka kan 
det leda till en icke-specifik reaktion. Om det lagras längre tid ska det förvaras vid högst –40 °C (–40 °F). 

3.  De ska värmas upp till rumstemperatur före användning. 
■ Helblod 
• Kapillärt helblod 
1. Kapillärt helblod ska tas aseptiskt från fingertoppen. 
2. Rengör området där provet ska tas med en alkoholsvabb. 
3. Kläm ihop fingertoppen och stick hål med en steril lansett. 
4. Samla in 20 μl kapillärt helblod till den svarta linjen på kapillärröret. 
5. Det kapillära helblodet måste testas omedelbart efter insamling. 
■ Venöst helblod 
1. Samla in venöst helblod i ett kommersiellt tillgängligt blodprovsrör som innehåller ett antikoagulant ämne 

såsom heparin, EDTA eller natriumcitrat genom venpunktion. 
2. Venöst helblod i ett blodprovsrör med antikoagulant ämne som förvaras i kylskåp vid 2–8 °C (36–46 °F), kan 

användas för test inom 1–2 dagar efter insamling. 
3. Använd inte hemolyserade blodprover. 

 
VARNING 

Använd separata engångsmaterial för varje prov för att undvika korskontaminering, vilket 
kan leda till felaktiga resultat. 

 
TESTETS BEGRÄNSNINGAR 
1. Testproceduren, förberedelser och tolkning av resultatet av detta test ska följas i detalj när testet används. 
2. Detta test detekterar förekomst av sars-CoV-2 IgM/IgG i provet, och det ska inte vara det enda kriteriet för 

diagnos av sars-CoV-2-infektion. 
3. Testresultaten måste bedömas tillsammans med andra kliniska data som läkaren har till förfogande. 
4. För att nå ökad noggrannhet om immunstatusen rekommenderas ytterligare, kompletterande test enligt andra 

laboratoriemetoder. 
5. Detta är ett kvalitativt test som inte kan användas för att fastställa mängden eller koncentrationen av anti-

sars-CoV-2 IgM/IgG-antikropp. 
6. Om testproceduren eller metoden för tolkning av testresultatet inte följs kan det påverka testets noggrannhet 

och/eller ge felaktigt resultat. 
7. Ett negativt resultat kan förekomma om koncentrationen av antigen eller antikropp i provet är lägre än testets 

detektionsgräns eller om provet tagits eller transporterats på ett olämpligt sätt. Ett negativt resultat utesluter 
därför inte infektion med sars-CoV-2, och det ska bekräftas med hjälp av viruskultur eller molekylär testmetod 
eller Elisa. 

8. Positiva testresultat utesluter inte saminfektioner med andra patogener. 
9. Negativa testresultat ska inte anses innefatta andra infektioner av coronavirus, förutom CoV. 
10. Barn tenderar att sprida virus längre tid än vuxna, vilket kan resultera i skillnader i känslighet mellan vuxna 

och barn. 

 
EXTERN KVALITETSKONTROLL 
1. Positiva och negativa kontroller är frivilliga (STANDARD COVID-19 IgM/IgG Control (kat.nr 10COVC20)). 

Dessa kontroller kan tillhandahållas som en extra kvalitetskontroll för att visa en positiv eller negativ reaktion. 
2. Kvalitetskontroller ska behandlas och testas på samma sätt som patientprov. 
3. Vi rekommenderar att använda positiva och negativa kontroller 

- en gång för varje ny produktbatch 
- en gång för varje ny laborant 
- enligt kraven i testproceduren i denna bruksanvisning och i enlighet med lokala och nationella regelverk 

eller ackrediteringsvillkoren. 

 

TILLKÄNNAGIVANDEN OM COVID-19 ANTIKROPPSTEST 
1. Detta test har inte granskats av FDA. 
2. Negativa resultat utesluter inte sars-CoV-2-infektion, i synnerhet hos de som varit i kontakt med viruset. Uppföljande 

testning med molekulärdiagnostik bör övervägas för att utesluta infektion hos dessa individer. 
3. Resultat från antikroppstest ska inte vara den enda grunden för ställande av diagnos eller exkluderande av sars-CoV-

2-infektion, eller för undersökning av infektionsstatus. 
4. Positiva resultat kan bero på tidigare eller pågående infektion av icke sars-CoV-2 coronavirusstammar, såsom 

coronavirus HKU1, NL63, OC43 eller 229E, eller tidigare eller pågående infektion med sarsvirus (nr 6). 
5. Ej avsett för kontrollanalys av blod från blodgivare. 
6. Testproceduren ska utföras i omgivande temperatur och lufttryck. 
7. Resultatet av dessa test ska dokumenteras på lämpligt sätt i en testrapport. 

 

 

 
GENOMFÖRANDEKARAKTERISTIK 
[Klinisk utvärdering] 
Prestandaegenskaperna för snabbtestet STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test för detektion 
av anti-sars-CoV-2-antikroppar har fastställts i en retroprospektiv, flerinstitutionell, randomiserad, 
enkelblind studie som genomförts vid en provanläggning i Korea under 2020 års sars-CoV-2-pandemi.  
Totalt 441 retrospektiva prover testades med hjälp av STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test. 
Dessa prover bestod av serum från patienter som bekräftats positiva respektive negativa med hjälp av 
PCR. Prestandan för STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test jämfördes med en molekylär 
testmetod som säljs på marknaden. Även om STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test ger 
möjlighet att testa på IgM och IgG separat, ska eventuella individer med positiv respons på IgM- eller 
IgG-testet betraktas som positiva för anti-sars-CoV-2-antikroppar på grund av varierande inter-patient-
tidsrespons på viruset. Det kombinerade testresultatet (positivt för IgM och/eller IgG eller negativt för 
IgM och/eller IgG) användes för att beräkna testets totala känslighet och specificitet. 
 
• Testets känslighet 
Serokonversionstiden för IgM- och IgG- antikroppar varierar från person till person, men den 
uppskattades till ungefär 7 dagar efter första symtom.4,5 STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Combo 
Test visade en känslighet på 94,51 % vid användning av prov från patienter 7 dagar efter första 
symtom (kombination IgM + IgG). 
 
Tabell 1. Sammanfattning av känsligheten för STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test jämfört 
med prover bekräftade med PCR från 7 dagar efter första symtom är 94,51 %. 

≥ 7 dagar efter första symtom 
PCR 

Positivt Negativt Totalt 

 

STANDARD Q COVID-19 
IgM/IgG Combo Test 

Positivt 155 0 155 
Negativt 9 0 9 

Totalt 164 0 164 

Känslighet 94,51 % 
(155/164, 95 % KI, 89,84–97,46 %) 

 

 
 
Tabell 2. Sammanfattning av känsligheten för STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test 
jämfört med prover bekräftade med PCR, mindre än 7 dagar efter första symtom är 
69,05 %. 

< 7 dagar efter första symtom 
PCR 

Positivt Negativt Totalt 

STANDARD Q COVID-19 
IgM/IgG Combo Test 

Positivt 29 0 29 
Negativt 13 0 13 

Totalt 42 0 42 

Känslighet 69,05 % 
(29/42, 95 % KI, 52,91–82,38 %) 

 
Tabell 3. Sammanfattning av känsligheten för STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test 
jämfört med prover bekräftade med PCR från 7–14 dagar efter första symtom är 89,39 %. 

7–14 dagar efter första symtom 
PCR 

Positivt Negativt Totalt 

STANDARD Q COVID-19 
IgM/IgG Combo Test 

Positivt 59 0 59 
Negativt 7 0 7 

Totalt 66 0 66 

Känslighet 89,39 % 
(59/66, 95 % KI, 79,36–95,63 %) 

 

 
 
Tabell 4. Sammanfattning av känsligheten för STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test 
jämfört med prover bekräftade med PCR från 14 dagar efter första symtom är 96,94 %. 

> 14 dagar efter första symtom 
PCR 

Positivt Negativt Totalt 

STANDARD Q COVID-19 
IgM/IgG Combo Test 

Positivt 95 0 95 
Negativt 3 0 3 

Totalt 98 0 98 

Känslighet 96,94 % 
(95/98, 95 % KI, 91,31–99,36 %) 

 
• Testets specificitet 
STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test visade en specificitet på 95,74 % (kombination 
IgM + IgG). 
 
Tabell 5. Sammanfattning av specificiteten för STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test 
jämfört med prover bekräftade med PCR är 95,74 %. 

 
PCR 

Positivt Negativt Totalt 

 

STANDARD Q COVID-19 
IgM/IgG Combo Test 

Positivt 0 10 10 
Negativt 0 225 225 

Totalt 0 235 235 

Känslighet 95,74 % 
(225/235, 95 % KI, 92,31–97,94 %) 

 

 
ANALYTISKA PRESTANDA 
1. Detektionsgräns: IgM: 9,37 µg/ml, IgG: 3,75 µg/ml 
2. Korsreaktivitet: Ingen korsreaktivitet för prover från hiv serokonversionspanelen, japansk encefalit-

positiva, zikavirus-positiva, chikungunya-positiva, denguefeber IgM-positiva, salmonella 
typhimurium IgM-positiva, röda hund IgM, CMV IgG/IgM, TBE IgM-positiva, West Nile-virus-
positiva, treponema pallidum1 , HAV IgM-positiva, HAV IgG-positiva, HBV Ab-positiva, HCV Ab-
positiva, influensavaccin-positiva, leishmania-positiva, brucella IgM-positiva, Chagas-positiva, 
toxoplasma-positiva, filariasis-positiva, mykoplasmapneumoni IgM-positiva, mycoplasma 
pneumonia IgG-positiva, mycoplasma pneumonia IgM-positiva, influensa A IgM-positiva, influensa 
B IgM-positiva, influensa A och B IgG + IgM-positiva och tuberkulos-positiva. Anti-covid-19 IgG, 
anti-covid-9 IgM, anti-influensa A IgG, anti-influensa A IgM, anti-influensa B IgG, anti-influensa B 
IgM, anti-RSV IgG, anti-RSV IgM, anti-adeno IgG, anti-adeno IgG, HBV serokonversion, HCV 
serokonversion och anti-nukleära antikroppar, anti-covid-19 IgG, anti-covid-19 IgM, anti-influensa 
A IgG, anti-influensa A IgM, anti-influensa B IgG, anti-influensa B IgM, anti-RSV IgG, anti-RSV IgM, 
anti-adeno IgG, anti-adeno IgG, HBV serokonversion, HCV serokonversion och anti-nukleär 
antikropp. 

3. Interferensstudie: Vad gäller exogena substanser har ingen interferens konstaterats med 
läkemedel såsom zanamivir (mot influensa), oseltamivir (mot influensa), artemeter och lumefantrin 
(mot malaria), doxycyklinhyklat (mot malaria), kinin (mot malaria), lamivudin (retroviralt läkemedel), 
ribavirin (mot HCV), daklatasvir (mot HCV). Det har inte heller påvisats interferens med 
antiinflammatoriska läkemedel (acetaminofen, acetylsalicylsyra, ibuprofen), antibiotika 
(erytromycin, ciprofloxacin) eller livsmedelssubstanser (koffein, etanol, biotin), triglycerider, 
kolesterol, bilirubin (okonjugerat), hemoglobin och antikoagulanta ämnen (EDTA, heparin eller 
natriumcitrat). Vad gäller endogena substanser har ingen interferens konstaterats med human anti-
mus-antikropp, helblod från gravida kvinnor eller helblod med förhöjda nivåer av hemoglobin, 
förhöjda nivåer av  
C-reaktivt protein, ej heller med prover med förhöjda nivåer av IgG eller IgM. 

4. Matrisekvivalens: Matrisen och det antikoagulanta ämnet påverkar inte detektionen av covid-19 IgG 
och IgM i artificiella prover mellan serum, plasma (heparin, EDTA, natriumcitrat), venöst helblod 
(heparin, EDTA, natriumcitrat) eller kapillärt helblod (insamlat i provrör med EDTA). 

 
1 I källtexten anges palladium, vilket är fel. Det ska vara pallidum. Felet är korrigerat i översättningen. (övers. anm.) 
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 Auktoriserad representant 
Altenhofstrasse 80, 66386 St. Ingbert, Tyskland 
Telefon: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 
581021 

 Tillverkad av SD Biosensor, Inc. 
Huvudkontor: C-4th&5th, 16, Deogyeong-daero 1556beon-
gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi- do, 16690, Sydkorea 
Tillverkningsort: 74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, 
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, 
Sydkorea 

Kontakta oss vid klagomål/frågor/förslag via e-post på 
(sales@sdbiosensor.com), 

telefon (+82-31-300-0400) eller webbplats 
(www.sdbiosensor.com). 
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