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Kit de teste rápido Antigénio RapidForTM SARS-CoV-2 

Número do catálogo: VSCD02

Apenas para uso profissional

USO PRETENDIDO 
O Kit Teste Antigénio Rápido RapidForTM SARS-CoV-2 é um 
ensaio sanduíche de fluxo lateral concebido para a detecção 
qualitativa in vitro do antígeno do nucleocapsídeo 
de SARS-CoV-2 em espécimes de esfregaço nasal, 
nasofaríngeo e orofaríngeo. 
Este teste destina-se ao uso em laboratório clínico ou para 
teste próximo ao paciente por profissionais apenas, como um 
auxílio no diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2. O teste não 
se destina ao autoteste. Um resultado de teste positivo 
precisa de confirmação adicional usando RT-PCR. Um 
resultado de teste negativo não exclui a infecção por SARS-
CoV-2. Recomenda-se que as manifestações clínicas do 
paciente e outros testes laboratoriais sejam combinados 
para obter uma análise abrangente da doença. 
RESUMO E EXPLICAÇÃO 
O novo coronavírus SARS-CoV-2 é um vírus de RNA de fita 
positiva e pertence ao β-gênero de coronavírus. COVID-19 é 
uma doença infecciosa respiratória aguda à qual os humanos 
são suscetíveis. Atualmente, os pacientes infectados com SARS-
CoV-2 são a principal fonte de infecção; pessoas infectadas 
assintomáticas também podem transmitir o vírus. Com base na 
investigação epidemiológica atual, o período de incubação é de 
1 a 14 dias, mais comumente de 3 a 7 dias. As principais 
manifestações incluem febre, fadiga, perda do olfato e tosse 
seca. Em alguns casos, podem ocorrer congestão nasal, coriza, 
dor de garganta, mialgia e diarreia. 
PRINCÍPIO DO TESTE 
Este reagente usa um método de sanduíche de anticorpo duplo 
para a deteção qualitativa do antígeno 
Nucleocapsídeo de SARS-CoV-2. Durante a execução do teste, 
um anticorpo monoclonal anti-SARS-CoV-2 marcado com 
ouro coloidal liga-se ao antígeno SARS-CoV-2 na amostra. 
Este complexo de reação avança cromatograficamente na 
membrana de nitrocelulose, ligando-se ao anticorpo 
monoclonal anti-SARS-CoV-2 pré-revestido na zona de 
deteção (T) da membrana de teste, onde forma uma linha 
de reação tingida de vermelho. Se a amostra não contém o 
antígeno SARS-CoV-2, nenhuma linha de reação de cor 
vermelha pode ser formada na zona T. 
Ao mesmo tempo, durante a execução do teste, um 
conjugado de ouro IgY de galinha também move-se ao longo 
da membrana, liga-se a um anticorpo monoclonal IgY anti-
galinha pré-revestido na área de controlo de qualidade C e 
forma uma linha de reação vermelha ali. Independentemente 
da amostra a ser testada conter ou não o antigénio SARS-
CoV-2, uma linha vermelha de reação forma-se sempre 
na área de controlo de qualidade (C). 
MATERIAIS E COMPONENTES 
Materiais fornecidos com os kits de teste 

COMPONENTE 1 teste / caixa 25 testes / caixa 

Dispositivo de Teste1 cassete de teste 
(1 teste / bolsa x  
1 bolsa) 

25 cassetes de teste 
(1 teste / bolsa x  
25 bolsas) 

Amortecedor 1 frasco descartável,  
cada um com 500 µeu  
tampões de extração 

25 frascos descartáveis,  
cada um com 500 µeu  
tampões de extração 

Espécime  
amostragem  
cotonetes 

1 estéril, de uso único  
amostra de amostra  
cotonete 

25 estéril, de uso único  
amostra de amostra  
cotonetes 

Embalagem  
Inserir 

1 instrução de uso 1 instrução de uso 

Observação: Os componentes em diferentes lotes do kit não 
podem ser misturados. 
Componentes ativos do cassete de teste 
Reagentes anticorpo anti-COVID-19 mAb 
- mAb anti-IgY de galinha 

PROCEDIMENTO DE TESTE 
Leia as instruções de uso cuidadosamente antes de testar e siga as 
instruções a seguir, conforme descrito. Certifique-se de que os 
componentes de teste estão em temperatura ambiente quando 
usados. O procedimento de teste inclui as seguintes etapas: 
recolha de amostra, processamento de amostra e desempenho de 
teste. 
Cuidado: O procedimento de recolha de amostra difere entre as 
amostras individuais de esfregaço. Faça apenas uma das amostras 
de esfregaço indicadas (1a - 1c). 
1a. Cotonete nasofaríngeo: Peça ao paciente para colocar a cabeça 
ligeiramente no pescoço. Em seguida, insira lentamente a 
cabeça do esfregaço estéril, primeiro trans nasalmente na 
nasofaringe, até sentir uma leve resistência. Rode a zaragatoa 3 
vezes perto da parede interna da cavidade nasal e retire 
cuidadosamente a zaragatoa do nariz. Evite o contacto com a mucosa 
nasal ao inserir e remover. ou 1b. Cotonete orofaríngeo: Passe o 
esfregaço estéril além da cúspide palatina, para a parede 
posterior da faringe. Limpe e gire o esfregaço 10 vezes ao 
longo da parede posterior da faringe e ambas as amígdalas. 
Em seguida, remova o cotonete. Evite o contato da cabeça do 
esfregaço com a língua durante a coleta da amostra. 
ou 1c. Cotonete nasal anterior: Insira a zaragatoa esterilizada na 
secção nasal anterior e rode a zaragatoa 3 vezes ao longo da parede 
interna da cavidade nasal. Em seguida, remova o cotonete. 

 1a    
Cotonete 
nasofaríngeo

2. Abra a tampa do tubo de extração e insira o cotonete 

usado com a cabeça do cotonete primeiro no tubo de 
extração. 

3. Gire o cotonete no tampão de extração 10 vezes ao longo 

da parede interna do tubo de extração. Em seguida, empurre a 
cabeça da zaragatoa ao longo da parede interna para garantir que a 
amostra da zaragatoa foi completamente eluída para o tampão. 

4. Aperte a cabeça da zaragatoa ao longo da parede interna 

para garantir que a amostra é completamente eluída da 
zaragatoa. 

5. Quebre a zaragatoa no ponto de quebra pré-determinado 

marcado. Certifique-se de que o cotonete permanece no tubo de 
extração durante o procedimento. Feche o tubo de extração 
novamente com o conta-gotas. 

2 3 5  
Processamento de amostra 

6. Pegue os reagentes e cartões de teste necessários para

atingir a temperatura ambiente. 

7. Desembale o saco de folha de alumínio e coloque a

cassete de teste horizontalmente sobre a mesa. 

8. Adicione 3 gotas do tubo de extração com a amostra 

processada ao poço de amostra e inicie um 
cronómetro.  

9. Leia o resultado do teste após 15 minutos. Após 20 

minutos, o resultado do teste não é mais válido e o teste 
deve ser repetido. 

10. Descarte todas as amostras e materiais usados no

teste como resíduos de risco biológico. Produtos 

- anticorpo conjugado a ouro mAb anti-COVID-19 
- Conjugado de ouro IgY de frango purificado 
- Proteína do nucleocapsídeo COVID-19 recombinante 
ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE 

1. Armazene o kit de teste a 2 ° C - 30 ° C. Não armazene ou 

congele o kit abaixo de 2 ° C. Todos os componentes devem estar 
em temperatura ambiente antes do teste. 

2. A cassete de teste deve ser usado no espaço de 15 minutos 

após a remoção da embalagem. 

3. O kit não deve ser usado após a data de validade. O prazo 
de validade está indicado no rótulo / embalagem.

1b
Cotonete 
orofaríngeo

1c
Nasal 
Anterior

químicos de laboratório e resíduos com risco biológico devem 
ser descartados de acordo com os regulamentos locais. 

8
Operação de Teste 

Negativo: Se após 15-20 minutos apenas a linha C 
estiver visível, mas nenhuma linha T, o resultado do teste é 
negativo e válido. Se desenvolver sintomas de Covid-19, deve 
isolar-se com a sua família e fazer o teste RT-PCR para 
confirmação do resultado. Deve aderir ao Procedimento 
Operacional Padrão de acordo com o protocolo e continuar 
a seguir as regras e diretrizes nacionais e locais, incluindo 
lavagem regular das mãos, distanciamento social e uso de 
coberturas faciais e, quando necessário, procurar 
atendimento médico. 
Inválido: O resultado do teste é inválido se nenhuma linha C 
for visível após 15-20 minutos. O resultado do teste também 
é inválido se a linha T estiver visível, mas não a linha C. Em 
ambos os casos, o teste deve ser realizado com uma nova 
cassete de teste. 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTE 
Este produto destina-se apenas à deteção qualitativa do antígeno 
SARS-CoV-2. 
Positivo: Se as linhas C e T forem visíveis após 15-20 minutos, o 
resultado do teste é positivo e válido. 
Se o resultado do seu teste for positivo, consulte o seu profissional de 
saúde local imediatamente, fazendo o teste RT-PCR para 
confirmação do resultado. Para reduzir o risco de transmissão, o 
isolamento rápido e a adesão ao Procedimento Operacional Padrão 
para si e seus contactos próximos, de acordo com as diretrizes e 
protocolos nacionais atuais, é fortemente recomendado.

LIMITAÇÕES 

1.O resultado do produto não deve ser considerado

como um diagnóstico confirmado. A avaliação dos resultados 
dos testes deve ser feita em conjunto com os resultados da 
RT-PCR, sintomas clínicos, informações epidemiológicas e 
demais dados clínicos. 

2. O conteúdo deste kit deve ser usado para a deteção

qualitativa de antigénios SARS-CoV-2 em zaragatoas nasais, 
orofaríngeas e nasofaríngeas. Outros tipos de amostra não 
podem ser usados. 

3. Este teste deteta antigénios viáveis (vivos) e não

viáveis de SARS-CoV-2 viável.  

4. O desempenho do teste depende da quantidade de

vírus (antigénio) na amostra e pode ou não estar 
correlacionado com os resultados da cultura viral realizada na 
mesma amostra. 

5. Um resultado de teste negativo pode ocorrer se o

nível de antigénio numa amostra estiver abaixo do limite de 
deteção do teste ou se a amostra foi recolhida ou 
transportada incorretamente. 

6. O não cumprimento do procedimento de teste pode

afetar adversamente o desempenho do teste e / ou 
invalidar o resultado do teste. 

7. Reagir por menos de 10 minutos pode levar a um

resultado falso negativo; Reagir por mais de 20 
minutos pode levar a um resultado falso positivo. 

8. Os resultados dos testes positivos não excluem a 

presença de coinfecções com outros patógenos. 

9. Os resultados negativos do teste não têm como

objetivo excluir outras infeções virais ou bacterianas não-
SARS. 

10. Os resultados negativos devem ser tratados como

presuntivos e confirmados com um ensaio molecular. 
DADOS DE DESEMPENHO 

1. Verificação clínica

O desempenho clínico do kit de teste RapidForTM  SARS-
CoV-2 Rapid Antigen foi determinado por  comparação 
com um ensaio RT-PCR.  

As amostras foram recolhidas até 7 dias após o início dos 
sintomas. 

a)  Cotonete nasofaríngeo 

O desempenho do kit de teste de antigénio rápido SARS-
CoV-2 foi avaliado usando 630 zaragatoas nasofaríngeas de 
pacientes. 

SARS-CoV-2  

Rápido  

Kit de teste de antigénio 

Resultado de teste comparativo RT-PCR 

Positivo  

(+) 

Negativo  

(-) 
Total 

Positivo 613 5 618 

Negativo 17 520 537 

Total 630 525 1155 

Sensibilidade: 613/630; 97,3%, (IC 95%: 95,7, 98,42) 

Especificidade: 520/525; 99,05%, (IC 95%: 97,79, 99,69) 

Precisão: 1133 / 1155x100%; 98,09% 
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b)  Cotonete orofaríngeo 

O desempenho do kit de teste de antigénio rápido SARS-
CoV- 2 foi avaliado usando 149 esfregaços orofaríngeos de 
pacientes. 

SARS-CoV-2  

Antigénio Rápido 

 Kit de teste  

Resultados do teste comparativo RT-PCR 

Positivo  

(+) 

Negativo  

(-) 
Total 

Positivo 142 0 142 

Negativo 7 100 107 

Total 149 100 249 

Sensibilidade: 95,30%: (142/149), (IC 95%: 90,56,98,09%) 

Especificidade: 100%: (100/100), (IC 95%: 96,38 - 100,00%) 

Precisão: 97,19% (142 + 100) / 249 

c) Cotonete nasal 
O desempenho do kit de teste de antigénio rápido SARS-CoV-2 
foi avaliado usando 216 esfregaços nasais de pacientes. 

SARS-CoV-2  

Antigénio Rápido 

 Kit de teste  

Resultado de teste comparativo de RT-PCR 

Positivo (+) Negativo (-) Total 

Positivo 209 2 211 

Negativo 7 279 286 

Total 216 281 497 

Sensibilidade: 96,76%: (209/216), (IC 95%: 93,44 - 98,69) 

Especificidade: 99,29%: (279/281), (IC 95%: 97,45 - 99,91) 

Precisão: 98,19%: (279 + 209) / (209 + 2 + 7 + 279)  

2. Limite de deteção 
Em uma concentração de cultura viral de 100 TCID50 / mL e 

acima, o nível positivo foi maior ou igual a 95%. O limite mínimo 

de deteção do teste rápido de antigénio SARS-CoV-2 é 100 

TCID50 / mL. 

3. Reatividade cruzada 
A reatividade cruzada do Kit foi avaliada. Os resultados não 
mostraram reatividade cruzada com a seguinte amostra. 

Não. Tipo de amostra Resultado 

1 Coronavírus humano-HKU1 106 TCID50 / mL (In-silico)

2 Staphylococcus aureus 3x106 CFU / mL 

3 Streptococcus pyogenes 1,6x106 CFU / mL 

4 Vírus do sarampo 1,8x105 TCID50 / mL 

5 Parotidite de paramixovírus 1,0x105 TCID50 / mL 

6 Mycoplasma pneumoniae 1,3x 107 CFU / mL 

7 
Humano 
Metapneumovírus (hMPV) 

2,4x105 TCID50 / mL 

8 Coronavírus humano OC43 1,8x105 TCID50 / mL 

9 Coronavírus humano NL63 1,8x105 TCID50 / mL 

10 Coronavírus humano 229E 2,5x105 TCID50 / mL 

11 MERS Coronavirus 8,9x105 TCID50 / mL 

12 Bordetella parapertussia 1,0x105 CFU / mL 

13 Influenza B (cepa Victoria) 1,5x105 TCID50 / mL 

14 Influenza B (Ystrain) 2,0x105 TCID50 / mL 

15 Influenza A (H1N1 2009) 1,8x105 TCID50 / mL 

16 Influenza A (H3N2) 2,0x105 TCID50 / mL 

17 Vírus da influenza aviária (H7N9) 1,0x105 TCID50 / mL 

18 Vírus da influenza aviária (H5N1) 1,0x105 TCID50 / mL 

19 Vírus de Epstein Barr 1,0x107 cópias / mL 

20 Enterovírus CA16 1,0x105 TCID50 / mL 

21 Rinovírus humano tipo 1 1,0x105 TCID50 / mL 

40 Enterovírus 70 3,1x105 TCID50 / mL 

41 Rinovírus humano B70 1,0x105 TCID50 / mL 

42 Vírus parainfluenza 1 1,8x105 TCID50 / mL 

43 Vírus parainfluenza 2 4,3x105 TCID50 / mL 

44 Vírus parainfluenza 3 1,6x105 TCID50 / mL 

45 Vírus parainfluenza 4 1,3x105 TCID50 / mL 

46 Adenovírus tipo 3 1,0x105 TCID50 / mL 

47 Adenovírus tipo 5 1,8x105 TCID50 / mL 

48 Adenovírus tipo 7 1,8x105 TCID50 / mL 

4. Substâncias de interferência 

Os resultados do teste não interferem com a 
substância na seguinte concentração: 

Nº Contaminantes Resultado 
1 Cheio de sangue 4% 
2 Ibuprofeno 1mg / mL 
3 Tetraciclina 3µg / mL 
4 Cloranfenicol 3µg / mL 
5 Eritromicina 3µg / mL 

6 Colírio de 
tobramicina 

5% 

7 
Spray para a 
garganta 
(mentol) 

15% 

8 Mupirocina 10mg / mL 

9 
Doce para a 
garganta de gelo 
(mentol) 

1,5mg / mL 

10 Tamiflu 
(Oseltamivir) 

5mg / mL 

11 
Gotas nasais de 
cloridrato de 
naftoxolina 

15% 

12 Mucin 0,50% 
13 Amigo pescador 1,5mg / mL 

14 Gel Composto 
de Benzocaína 

1,5mg / mL 

15 Cromoglicato 15% 

16 
Sinex (cloridrato 
de fenilefrina) 

15% 

    17 Afrin 
(oximetazolina) 

15% 

    18 
Spray de 
propionato de 
fluticasona 

15% 

    19 
Clorasséptico 
(Mentol / 
Benzocaína) 

1,5 mg / mL 

      20 Naso GEL (NeilMed) 
5%  

21 
Spray nasal CVS 
(Cromolyn) 15% 

22 
Remédio para 
resfriado Zicam 5%  

23 
Homeopático 
(Alcalol) % 10  

24 
Colírio de Sódio 
Cromolyn 15% 

25 
Lavagem Nasal com 
Alcalol 10% 

26 
Pastilha para 
garganta  1,5 mg / mL 

27 
Spray de fenol para 
dor de garganta 15% 

5. Precisão 

1. 10 réplicas de amostras negativas e positivas

foram testadas usando os materiais de referência das 

empresas. A concordância entre os resultados negativos 

e positivos foi de 100%. 

6. Recomenda-se o uso de luvas de nitrilo, látex (ou

equivalente) ao manusear amostras de pacientes. 

7. Não reutilize o cartão de teste, tubos de reagente ou 

cotonetes usados. 

8. Descarte e não use nenhum cartão ou material de 

teste danificado ou caído. 

9. A solução reagente contém uma solução salina (soro

fisiológico). Se a solução entrar em contacto com a pele ou os 

olhos, lave com bastante água. 

10. A recolha, armazenamento e transporte

inadequados de amostras podem gerar resultados de teste 

falsos. 

11. Os procedimentos de recolha e manuseio de 

amostras requerem treinamento e orientação 

específicos. 

12. Os usuários devem testar as amostras o mais rápido 

possível após a recolha das amostras. 

13. Para obter resultados precisos, não use amostras 

visualmente sangrentas ou muito viscosas. 

14. Não escreva no código de barras do cartão de teste.

15. Se o volume da amostra não for suficiente, a 

cromatografia não pode ser realizada com sucesso. 

16. Para obter resultados precisos, um cartão de teste 

aberto e exposto não deve ser usado dentro de uma capa 

de fluxo laminar ou numa área muito ventilada. 

17. O teste deve ser realizado numa área com 

ventilação adequada. 

18. Lave bem as mãos após o manuseio.

SÍMBOLOS USADOS 

22 Rinovírus humano tipo 14 1,0x105 TCID50 / mL 

23 Vírus sincicial respiratório A 1,2x105 TCID50 / mL 

24 Vírus sincicial respiratório B 2,4x105 TCID50 / mL 

25 Streptococcus pneumoniae 1,8x106 CFU / mL 

26 Candida albicans 1,3x106 CFU / mL 

27 Chlamydia pneumoniae 1,0x105 CFU / mL 

28 Bordetella pertussis 5,8x106 CFU / mL 

29 Pneumocystis jirovecii 106 CFU / mL (In-silico) 

30 Mycobacterium tuberculosis 106 CFU / mL (In-silico) 

31 Legionella pneumophila 2,0x106 CFU / mL 

32 Vírus da para-gripe humana tipo 1 1,0x105 TCID50 / mL 

33 Vírus para-gripe humana tipo 2 1,0x105 TCID50 / mL 

34 Vírus para-gripe humana tipo 3 1,0x105 TCID50 / mL 

35 Vírus para-gripe humana tipo 4 1,0x105 TCID50 / mL 

36 Haemophilus influenzae 2,7x106 CFU / mL 

37 SARS-coronavírus 2,5x105 PFU / mL 

38 Staphylococcus epidermidis 1,2x107 CFU / mL 

39 Vírus da caxumba 3,2x105TCID50 / mL 

2. Três lotes diferentes foram testados com materiais 

de referência positivos e negativos. A concordância entre 
os resultados negativos e positivos foi de 100%. 

6. Efeito Gancho 

Nenhum efeito gancho foi detetado numa 

concentração de 1.0x106TCID50 / mL SARS-CoV-2. 

PRECAUÇÕES 

1.Para uso diagnóstico in vitro.

2. Todos os utilizadores devem ler atentamente as

instruções de uso antes de realizar o teste. 

3. Não use o conteúdo do kit após a data de validade

impressa na parte externa da caixa. 

4. Use as precauções adequadas na coleta, manuseio,

armazenamento e descarte de amostras de pacientes e 

conteúdo de kits usados. 

5. O tampão de amostra e o cartão de teste devem ser

equilibrados à temperatura ambiente (18℃-30℃) antes de 

usar, caso contrário, os resultados podem ser incorretos. 

Vitrosens Biyoteknoloji LTD. ŞTİ 
Endereço: Şerifali Mh., Şehit Sk. Não: 17, 
34775, Ümraniye / İstanbul 
Telefone:0 (216) 784 41 01 
 E-mail : info@vitrosens.com 
 Rede: www.vitrosens.com 

 Data de emissão: 20/08/2021 

Material Incluído 

Cartão de Teste 

Tubo 

Cotonete 

Instrução de uso 

Consulte as instruções de uso 

Armazene em 2℃ ~ 30℃ 

Data de validade 

Fabricante 

Manter seco 

Número de lote 

Tampão de Amostra 

Data de fabricação 

Não Reutilizar 

Catálogo de número 

Fique longe da luz solar 

Testes por Kit 

Dispositivo médico de diagnóstico in
vitro

Não use se o pacote estiver danificado

Este produto atende aos requisitos da 
Diretiva 98/79 / EC sobre dispositivo 
médico de diagnóstico in vitro




