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USO PREVISTO:  
O COVID-19 IgG / IgM Rapid Test Device  um imunoensaio cromatogr fico de fluxo lateral para a 
detec o qualitativa de anticorpos (IgG e IgM) contra novos coronav rus no sangue total / soro / 
plasma humano. 
Ajuda no diagn stico de infec o pelo novo coronav rus  

PRINC PIO:  
O COVID-19 IgG / IgM Rapid Test Device  um imunoensaio qualitativo baseado em tira de 
membrana para a detec o de anticorpos (IgG e IgM) contra novos coronav rus no sangue total / 
soro / plasma humano. 

ADVERT NCIAS E PRECAU ES: 
Apenas para uso diagn stico in vitro. 
Para profissionais de sa de e profissionais nos pontos de atendimento. 
N o o utilize ap s a data de validade. 
Leia todas as informa es nesta brochura antes de fazer o teste. 
O dispositivo de teste deve permanecer na bolsa selada at  o uso. 
Todas as amostras devem ser consideradas potencialmente perigosas e manipuladas da mesma 
maneira que um agente infeccioso. 
O dispositivo de teste usado deve ser descartado de acordo com os regulamentos federais, estaduais e 
locais. 

LIMITA ES: 
O dispositivo de teste r pido COVID-19 IgG / IgM  limitado para fornecer detec o qualitativa. A 
intensidade da linha de teste n o se correlaciona necessariamente com a concentra o do anticorpo 
no sangue. 
Os resultados obtidos com este teste s o destinados apenas ao diagn stico. Cada m dico deve 
interpretar os resultados juntamente com a hist ria do paciente, achados f sicos e outros 
procedimentos de diagn stico. 
Um resultado negativo do teste indica que os anticorpos para o novo coronav rus n o est o presentes 
ou est o em n veis indetect veis pelo teste. 

 
COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device 
(WB/S/P) 

-19 IgG/IgM 

no sangue/soro/plasma humano. 
 

or caixa. 
 
RG MS: 81914040001  
 
Fabricado por: Hangzhou Deangel  Biological 
Engineering CO., Ltd. Jinxing  Cun, 
Comunidade Yuhang,  Distrito de Yuhang  
(Futuro Sci-Tech City), Hangzhou, Zhejiang P. 
R. China 
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PROCEDIMENTO DE ENSAIO: 
Deixe o dispositivo de teste e as amostras equilibrarem com a temperatura (15-30  ou 59-86 ) 
antes do teste 

1. Remova o dispositivo de teste da bolsa selada. 
2. Segure o conta-gotas verticalmente e transfira 1 gota de amostra para o reservat rio de amostra (S) do 
dispositivo de teste, depois adicione 2 gotas de tamp o (aproximadamente 70 l) e inicie o cron metro. 
3. Aguarde a exibi o de linhas coloridas. Interprete os resultados do teste em 15 minutos. N o leia os 
resultados ap s 20 minutos. 

INTERPRETA O DOS RESULTADOS: 

POSITIVO: C uma linha de controle e pelo menos uma linha de teste aparecem na membrana. 

NEGATIVO: Uma linha colorida aparece na regi o de controle (C). N o h  linha colorida aparente na 
regi o da linha de teste. 

N O V LIDO: A linha de controle C n o aparece. 
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CARACTER STICAS DE DESEMPENHO: 

PRECIS O: Uma compara o lado a lado foi realizada usando o teste r pido de coronav rus IgG / IgM e a 
principal PCR comercial. 

Foi feita uma compara o estat stica entre os resultados que apresentaram sensibilidade de 100,00%, 
especificidade de 98,89% e precis o de 99,17% para o teste COVID-19 IgM. 
Foi feita uma compara o estat stica entre os resultados que produziram sensibilidade de 90,00%, 
especificidade de 97,78% e acur cia de 95,83% para COVID-19 IgG. 

RESPALDO:  
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 Buena Vista Office 

Avenida T-  
CEP: 74230-035    

Telefones: (62) 3642-9440 / (62) 3642-9442 
E-mail: atendimento@topmedbrasil.com.br 

 
 

 sede 
Avenida Brasil, 4.175, Quadra 2, Lote 3E, 

 Setor Sul Jamil Miguel 
CEP: 75.124-820    


















