
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

【Produkt navn】  

SARS-CoV-2 Antistof test 
(colloidal gold immunochromatography) 

【Model】  

20 engangs test kits  

【Anvendelse】  

Produktet er beregnet til kvalitativ påvisning af 
antistofindhold af SARS-CoV-2 i kliniske prøver (serum / 
plasma / blod). 

【Opbevaring】  

Skal opbevares ved temperaturer i mellem 4℃ og 30℃   
(grader Celsius),tørt og ikke i direkte sollys. Holdbarheden er 
12 måneder fra fabrikationsdatoen (Fremgår af pakningen). 

 
【Prøvetagning / forbehold】  

Blodprøven skal tages af en læge eller af uddannet 
sundhedspersonale. 

 

Prøven skal anvendes med det samme, eller opbevares ved 
temperaturer imellem 2 og 8 grader celcius (maksimalt i 36 
imer). 
 
Nedkølede prøver skal tempereres før afprøvning 
(stuetemperatur). 
 
Brug ikke prøver med svær hæmolyse, svære lipider og 
gulsot. 

 

【Selve testen】  

Læs instruktionen før testning, og sørg for at have rene 
hænder, og en håndsprit nær dig 

 
1. Pak test kassetten ud af den forseglede pakning. Skal 

anvendes inden 1 time efter at pakningen er blevet 
brudt. 
 

2. Placer kassette på en vandret overflade/bord 
 

Tag en fingerprikker og prik i spidsen af en finger ved 
siden af fingerblommen. Masser din finger således, at 
en tydelig bloddråbe dannes, uden at berøre 
bloddråben. 
 
Tag pipetten og sug en blodprøve op i røret. 

 

2 dråber af blod (ca.20 uL) fra pipetten skal i dryppes i 
brønd A. 

Herefter dryppes 2 dråber af saltvandsopløsning i 
brønd B (cirka 80 uL), og start tidtagning. 

 

 

 

 

 
 
 

3. Efter ca. 15 minutter skal resultatet aflæses (der må 
ikke gå længere tid før aflæsning!). Hvis der går 
længere tid, skal en ny test foretages. 

 

【Aflæsning af resultaterne】  

• Positiv (+):   Kontrolstreg (C) og en eller flere      

•                     streger  M og eller G. 
• Negativ (-):  Kun en kontrolstreg (C).  
• Invalid:        Ingen kontrolstreg (C) – ny test 

4. C = Kontrolstreg 
5. G = IgG positiv 
6. M = IgM positiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
Et komplet sæt indeholder: 

20 x foliepakninger påtrykt SARS_CoV-2 antistof test. 

Udløbsdato er påtrykt pakningen. 

20 x Engangs fingerprikkere 

20 x Pipetter 

1 x Saltvandsflaske 

 

 

 

 

 

 

Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. Address: 3th Floor 
and 5th Floor Building 7-1 No.37 

Chaoqian Road, Changping District, Beijing, 102200, 

P.R. China Tel: +86-10-80123100 

Email: international@lepumedical.com 
www.en.lepumedical.com 

 

Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A. Abe Lenstrat 
Boulevard 36, 8448 JB, Heerenveen,The Netherlands 

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