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OnSite™ COVID-19 IgG/IgM Rapid Test 

  R0180C  

Käyttöohjeet 
 

 
Viivakoodi vain RTR-käyttöön 

 

 KÄYTTÖTARKOITUS  

OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test on lateraaliseen virtaukseen perustuva 
immunomääritys, joka on tarkoitettu anti-SARS-CoV-2-IgG- ja -IgM-vasta-aineiden 

havaitsemiseen ihmisen seerumista, plasmasta tai kokoverestä. Pikatesti on tarkoitettu 
terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön avuksi SARS-CoV-2-koronavirusinfektion 

diagnosointiin. 

Tämän alustavan testin tulosta tulkittaessa tai käytettäessä on otettava huomioon myös muut 

kliiniset havainnot sekä terveydenhuollon ammattilaisten arviot. Vaihtoehtoisia 

testausmenetelmiä on harkittava tällä pikatestillä saadun testituloksen vahvistamiseksi. 

 TESTIN YHTEENVETO JA SELITYS  

SARS-CoV-2 on yksi lukuisista koronaviruksista, joiden aiheuttamat sairaudet vaihtelevat 
tavallisesta nuhakuumeesta vakavampiin tauteihin1. SARS-CoV-2-infektio voi aiheuttaa 
COVID-19-taudin. Tartunnan saaneilla potilailla on monenlaisia kliinisiä oireita. Oireiden 
vakavuus vaihtelee vähäisistä oireista ja oireettomuudesta aina kuumeeseen, väsymykseen ja 
kuivaan yskään, ja tauti voi johtaa myös vakavaan sairauteen ja kuolemaan. Useimmat 
potilaista toipuvat ilman erityistä hoitoa. Noin yksi kuudesta COVID-19-potilaasta sairastuu 
vakavasti ja kärsii hengitysvaikeuksista. Vakava sairaus kehittyy todennäköisemmin 
vanhemmille ihmisille sekä ihmisille, joilla on jo muita terveysongelmia, kuten korkea 
verenpaine, sydänvaivoja tai diabetes. 

Viruksen leviäminen ihmisestä toiseen on vahvistettu. Virus leviää ensisijaisesti 
pisaratartuntana noin 1,8 metrin etäisyydelle, kun tartunnan saanut henkilö yskii tai aivastelee. 
Myös potilaiden ulostenäytteistä on löydetty viruksen RNA:ta. Virus voi mahdollisesti tarttua jo 
itämisaikana, mutta tätä ei ole todistettu. Maailman terveysjärjestö (WHO) mainitsi 1.2.2020 
antamassa lausunnossaan, etteivät ”oireettomat tapaukset todennäköisesti vaikuta tartuntojen 
lisääntymiseen merkittävästi”2-5. 

Tällä hetkellä SARS-CoV-2-infektion havaitsemiseen käytetään laboratoriomenetelmänä RT-
PCR-testiä. Menetelmää voivat kuitenkin käyttää vain korkeasti koulutetut laboratorioteknikot, 
joilla on käytössään tarvittavat kehittyneet välineet. Ongelmana on myös, että viruskuorma 
vähenee nopeasti 9–10 vuorokauden kuluttua oireiden alkamisesta. SARS-CoV-2-IgM-titteri 
nousee nopeasti infektion akuutissa vaiheessa ja on huipussaan noin 2–3 viikkoa infektion 
jälkeen. SARS-CoV-2-spesifiset IgG-vasta-aineet ilmestyvät pian IgM-vasta-aineiden jälkeen ja 
säilyvät kuukausien ajan6. Tiedossa ei ole, antaako SARS-CoV-2-infektio elinikäisen 
immuniteetin vai onko uusi tartunta mahdollinen. SARS-CoV-2-spesifisistä vasta-aineista on 
kuitenkin hyötyä diagnoosissa ja epidemiologisessa tutkimuksessa. 

OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test havaitsee anti-SARS-CoV-2-IgG- ja -IgM-vasta-aineet 
ihmisen seerumista, plasmasta tai kokoverestä. Vähimmäiskoulutuksen saaneet henkilöt voivat 
suorittaa testin 15 minuutissa ilman monimutkaisia laboratoriolaitteita. 

 TESTIN TOIMINTAPERIAATE  

OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test on lateraaliseen virtaukseen perustuva kromatografinen 
immunomääritys. Kasetin testiliuska käsittää seuraavat osat: 1) värillinen konjugaattialusta, joka 
sisältää kolloidisella kullalla konjugoituja SARS-CoV-2-rekombinaattiantigeenejä (SARS-CoV-2-
konjugaatit) ja kolloidisella kullalla konjugoitua kontrollivasta-ainetta, 2) nitroselluloosakalvoliuska, 
jossa on kaksi testiviivaa (G- ja M-viivat) ja kontrolliviiva (C-viiva). G-viiva on esipinnoitettu anti-
SARS-CoV-2-IgG:n havaitsemiseen tarkoitetuilla vasta-aineilla, M-viiva anti-SARS-CoV-2-IgM:n 
havaitsemiseen tarkoitetuilla vasta-aineilla ja C-viiva kontrollivasta-aineella. 

Kun testikasetin näytesyvennykseen annostellaan riittävä määrä näytettä, näyte kulkee 
kapillaarivaikutuksesta johtuen eteenpäin kasetin liuskaa pitkin. Näytteessä mahdollisesti oleva 
anti-SARS-CoV-2-IgG sitoutuu SARS-CoV-2-konjugaatteihin. Esipinnoitettu ihmisen IgG:n 
havaitsemiseen tarkoitettu vasta-aine tunnistaa immunokompleksin muodostaen värillisen G-
viivan, joka osoittaa positiivisen anti-SARS-CoV-2-IgG-testituloksen viitaten äskettäiseen tai 
aiempaan infektioon. Näytteessä mahdollisesti oleva anti-SARS-CoV-2-IgM sitoutuu SARS-
CoV-2-konjugaatteihin. Esipinnoitettu ihmisen IgM:n havaitsemiseen tarkoitettu vasta-aine 
tunnistaa immunokompleksin muodostaen värillisen M-viivan, joka osoittaa positiivisen anti-
SARS-CoV-2-IgM-testituloksen viitaten akuuttiin SARS-CoV-2-infektioon. Sekä IgM:n että IgG: 
n osalta positiivinen testitulos viittaa myöhäiseen akuuttiin infektioon. 

Kummankin testiviivan (G ja M) puuttuminen viittaa negatiiviseen tulokseen. Kussakin testissä 
on sisäinen kontrolli (C-viiva), jonka tulee värjäytyä kontrollivasta-aineiden vaikutuksesta 
testiviivojen väristä riippumatta. Jos C-viiva ei tule näkyviin, testin tulos mitätöidään ja näyte on 
testattava uudelleen toisella välineellä. 

  TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT REAGENSSIT JA MATERIAALIT  

1. Yksittäin suljetut foliopussit, joissa: 
a. Yksi kasettiväline 
b. Yksi kuivatusaine 

2. Kapillaariputket 
3. Näytteen ohenne (REF SB-R0180, 3 ml/pullo) 
4. Käyttöohjeet 

 

 TARVITTAVAT MATERIAALIT, JOTKA EIVÄT SISÄLLY TOIMITUKSEEN  

1. Kello tai ajastin 

2. Lansettilaite kokoveritestiä varten 

  VAROITUKSET JA VAROTOIMET  

6. Testauksessa ei saa käyttää hemolysoitunutta verinäytettä. 

7. Yhtä välinettä kohden tulee käyttää vain yhtä näytettä. Älä yhdistä näytteitä. 

8. Käytä suojavaatetusta ja kertakäyttökäsineitä, kun käsittelet reagensseja ja kliinisiä 
näytteitä. Pese kädet huolellisesti testin tekemisen jälkeen. 

9. Noudata Yhdysvaltain taudinvalvontakeskuksen (CDC) yleisiä varotoimia estääksesi 

HIV- ja HBV-tartunnat sekä muiden veren kautta tarttuvien patogeenien leviämisen. 

10. Tiloissa, joissa käsitellään näytteitä tai reagensseja, ei saa tupakoida, juoda tai 

syödä. 

11. Kaikki testin suorittamiseen käytetyt näytteet ja materiaalit on hävitettävä biologisesti 

vaarallisena jätteenä. 

12. Ulkoisia kontrolleja tulee käsitellä samalla tavoin kuin potilasnäytteitä. 

13. Lue testin tulos 10–15 minuutin kuluttua näytteen annostelusta välineen 
näytesyvennykseen. Mikäli tulosta ei lueta yli 15 minuuttiin, tulos mitätöidään ja testi 
on tehtävä uudelleen. 

14. Testiä ei saa tehdä tilassa, jossa on voimakas ilmavirta esimerkiksi tuulettimesta tai 
voimakkaasta ilmastoinnista johtuen. 

 

  REAGENSSIEN VALMISTELU- JA SÄILYTYSOHJEET  

Kaikki reagenssit ovat käyttövalmiita. Käyttämättömät testivälineet säilytetään avaamattomina 
2–30 °C:n lämpötilassa. Mikäli testivälinettä säilytetään 2–8 °C:n lämpötilassa, varmista, että 
sen annetaan lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen avaamista. Testiväline toimii vakaasti 
suljettuun pussiin merkittyyn viimeiseen käyttöpäivään saakka. Tuotetta ei saa jäädyttää tai 
altistaa yli 30 °C:n lämpötiloille. 

  NÄYTTEIDEN KERÄYS JA KÄSITTELY  

Kaikkia ihmisestä peräisin olevia aineita tulee käsitellä tartuntavaarallisina tavanomaisia 
biologisen turvallisuuden menetelmiä noudattaen. 

Plasma/seerumi 

Vaihe 1: Kerää verinäyte plasman osalta koeputkeen, jossa on EDTA: ta tai sitraattia (ei 
hepariinia), ja seerumin osalta koeputkeen, jossa ei ole antikoagulantteja (suonesta). 

Vaihe 2: A) Valmistele plasmanäyte sentrifugoimalla kerätyt näytteet ja siirtämällä plasma 
varovasti uuteen esimerkittyyn putkeen. 

B) Valmistele seeruminäyte antamalla veren hyytyä, sentrifugoimalla kerätyt näytteet 
ja siirtämällä seerumi varovasti uuteen esimerkittyyn putkeen. 

Testaa näytteet mahdollisimman pian niiden keräämisen jälkeen. Mikäli testaaminen tehdään 
myöhemmin, näytteitä voidaan säilyttää 2–8 °C:n lämpötilassa korkeintaan kolmen vuorokauden 

ajan tai jäädytettyinä -20 °C:n lämpötilassa pidempiaikaista säilytystä varten. 

Vältä jäädyttämästä ja sulattamasta näytteitä useampaan kertaan. Anna jäädytettyjen 
näytteiden lämmetä hitaasti huoneenlämpöön ja sekoita näytteet varovasti ennen testaamista. 
Näytteet, joissa on näkyvissä hiukkasia, tulee sentrifugoida ennen testausta. 

Älä käytä näytteitä, joissa esiintyy lipemiaa, hemolyysiä tai sameutta, sillä tämä voi häiritä 
tulosten tulkintaa. 

Kokoveri 
Vaihe 1: Kokoverinäyte voidaan ottaa joko sormenpäästä tai suonesta. Kerää 

laskimoverinäyte koeputkeen, jossa on EDTA:ta tai sitraattia (ei hepariinia). 
Testauksessa ei saa käyttää hemolysoitunutta verta. 

Kokoverinäytteet tulee säilyttää jääkaapissa (2–8 °C), jos niitä ei testata välittömästi. Näytteet 

on testattava 24 tunnin kuluessa niiden keräämisestä. 

Huomautus: Älä testaa näytteitä, joissa esiintyy lipemiaa, hemolyysiä tai sameutta, sillä 
tämä voi häiritä tulosten tulkintaa. 

  MÄÄRITYSMENETTELY  

Vaihe 1: Varmista, että näyte ja testin osat ovat huoneenlämpöisiä. Jos näyte on jäädytetty, 
sekoita se hyvin sulatuksen jälkeen ennen määrityksen suorittamista. 

Vaihe 2: Kun olet valmis suorittamaan testin, avaa pussi loven kohdalta ja poista väline 
pussista. Aseta testiväline puhtaalle, tasaiselle tasolle. 

Vaihe 3: Merkitse välineeseen näytteen tunnistenumero. 

Vaihe 4: Testissä käytettävä näytteen määrä vaihtelee sen mukaan, käytetäänkö verta, 
seerumia vai plasmaa. 

Seerumi/plasma: Lisää seerumia tai plasmaa kapillaariputken merkintään (10 μl:n 
merkki) saakka, mutta ei sen yli (katso alla oleva kuva). Näytteen tilavuus on noin 10 μl. 

Kokoveri: Lisää kokoverta kapillaariputken merkintään (20 μl:n merkki) saakka, 

mutta ei sen yli (katso alla oleva kuva). Näytteen tilavuus on noin 20 μl. 

Vaihe 5: Pitele kapillaariputkea pystysuunnassa ja annostele koko näyte näytesyvennyksen 

keskikohtaan varmistaen, ettei näytteeseen synny ilmakuplia. Varmista annostelun 
tarkkuus lisäämällä näyte pipetillä, jolla voidaan siirtää 10 μl seerumia tai 
plasmaa tai 20 μl kokoverta. 

Vaihe 6: Lisää testikasetin näytesyvennykseen välittömästi 2 tippaa (~70–100 µl) näytteen 
ohennetta ja varmista, ettei kuplia pääse syntymään. 

 
 

 
10 μl:n merkki 

 
 
 

 
10 μl seerumia/plasmaa 2 tippaa näytteen ohennetta     

Tulos 

Käyttö in vitro -diagnostiikassa 
1. Lue nämä käyttöohjeet kokonaan ennen testin suorittamista. Testin tulos voi olla 

epätarkka, jos ohjeita ei noudateta. 

2. Avaa suljettu pussi vasta, kun olet valmis suorittamaan määrityksen. 

3. Avatun pussin sisältö tulee käyttää 30 minuutin kuluessa kosteuden imeytymisen 
aiheuttamien vikojen välttämiseksi. 

4. Välineitä tai osia, joiden viimeinen käyttöpäivä on ohitettu, ei saa käyttää. 

5. Älä käytä muun tyyppisten testipakkausten osia korvaamaan tämän testipakkauksen osia. 

20 μl:n merkki 

 
 
 
 
 

 
20 μl kokoverta 

Vaihe 7: Käynnistä ajastin. 

10–15 minuuttia 

 
 
 
 
 
 

2 tippaa näytteen ohennetta 
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Vaihe 8: Lue tulos 10–15 minuutin kuluttua. Positiivinen tulos voi olla näkyvissä kahdessa 
minuutissa. Kaikki tulokset tulee kuitenkin vahvistaa 15 minuutin kohdalla. Tulokset, 

joita ei lueta 10–15 minuutin kohdalla, mitätöidään ja testi on tehtävä 
uudelleen. Käytetty väline hävitetään tulosten tulkinnan jälkeen testivälineiden 

hävittämistä koskevien paikallisten lakien mukaisesti. 

  LAADUNVALVONTA  

1. Sisäinen kontrolli: Tässä testissä on sisäänrakennettu kontrolliominaisuus  
(C-viiva). C-viiva piirtyy näkyviin, kun näyte on lisätty. Mikäli näin ei käy, suorita testi 
uudelleen uudella testivälineellä. 

2. Ulkoinen kontrolli: Hyvissä laboratoriokäytännöissä suositellaan ulkoisten kontrollien 
käyttöä niin positiivisten kuin negatiivistenkin testitulosten kohdalla määrityksen 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi erityisesti seuraavissa tilanteissa: 
a. Uusi käyttäjä käyttää pakkausta ennen näytteiden testaamista. 
b. Käytössä on uusi testipakkauserä. 
c. Käytössä on uusi testipakkaustoimitus. 

d. Pakkauksia on säilytetty 2–30 °C:n lämpötilan ulkopuolella. 
e. Testipaikan lämpötila on 15–30 °C:n ulkopuolella. 
f. Positiivisten tai negatiivisten tulosten odotettua suuremman määrän vahvistamiseksi. 

g. Toistuvien virheellisten tulosten syyn selvittämiseksi. 

  MÄÄRITYKSEN TULOSTEN TULKINTA  

1. NEGATIIVINEN TULOS: Kun ainoastaan C-viiva on näkyvissä, eikä kummassakaan 

testiviivassa (M ja G) ole lainkaan väriä, SARS-CoV-2-IgG- tai -IgM-vasta-aineita ei 
ole havaittu. Tulos on negatiivinen tai ei-reaktiivinen. 

 
 
 
 

2. POSITIIVINEN TULOS: Mikäli C-viivan lisäksi näkyviin piirtyy myös G- tai M-viiva tai 
sekä G- että M-viiva piirtyvät näkyviin, SARS-CoV-2-IgG- ja/tai -IgM-vasta-aineita on 
havaittu. Tulos on positiivinen tai reaktiivinen. 

 
Positiiviset tulokset tulee vahvistaa ennen diagnoosia vaihtoehtoisella 
testausmenetelmällä() ja kliinisten löydösten perusteella. 

3. MITÄTÖN: Mikäli C-viiva ei piirry näkyviin, määritys on mitätön testiviivojen 
mahdollisesta värjäytymisestä huolimatta (katso alla olevat kuvat). Toista määritys 
uudella testivälineellä. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  SUORITUSKYKYOMINAISUUDET  

 

1. Kliininen suorituskyky 

Taudille alttiilta henkilöiltä kerättiin yhteensä 551 näytettä, jotka testattiin OnSite COVID-19 
IgG/IgM Rapid Test -pikatestillä ja kaupallisesti saatavana olevalla PCR-testillä. Kaikkien 
tutkimushenkilöiden tulosten vertailu esitetään seuraavassa taulukossa: 

 

 

2. OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test -pikatestillä saatuja tuloksia ei tule käyttää 
diagnoosin vahvistamiseen tai ainoana lähteenä taudin diagnosoinnissa. Vahvista 
tulokset toisella testillä (esim. COVID-19 RT-PCR). 

3. Määritys- ja testitulosten tulkintamenettelyjä on noudatettava tarkasti, kun testataan 
SARS-CoV-2-viruksen vasta-aineiden esiintymistä yksittäisten henkilöiden seerumissa, 
plasmassa ja kokoveressä. Testin tulos voi olla epätarkka, jos menettelyjä ei noudateta. 

4. Hepariini voi mahdollisesti vaikuttaa määrityksen tuloksiin, mistä syystä sitä ei 

tule käyttää antikoagulanttina. 

5. OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test -pikatestiä ei tule käyttää potilailla, jotka ovat 
saaneet rokotteen tai joita on hoidettu SARS-CoV-2-koronaviruksen vasta-
ainelääkkeellä. Näissä tapauksissa SARS-CoV-2-IgG/-IgM-vasta-aineet eivät ehkä 
johdu virusinfektiosta. 

6. OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test - pikatestillä saatuja tuloksia tulee käyttää 

ainoastaan apuna SARS-CoV-2-infektion havaitsemisessa. Negatiivinen tai ei-
reaktiivinen testitulos ei tarkoita, etteikö testatulla henkilöllä voisi olla virusta. 
Negatiivinen tulos voi johtua heikosta immuunivasteesta, näytteessä olevien SARS-
CoV-2-viruksen vasta-aineiden jäämisestä testin havaitsemisrajojen alapuolelle tai 
näytteen keräyshetkellä meneillään olevasta taudin vaiheesta, jossa vasta-aineita ei ole 
kehittynyt. Infektio voi edetä nopeasti. Jos oireet jatkuvat, testaus on suositeltavaa 
suorittaa uudelleen vaihtoehtoisella testausmenetelmällä, vaikka OnSite COVID-19 
IgG/IgM Rapid Test -pikatestin tulos olisi ollut negatiivinen tai ei-reaktiivinen. 

7. Positiivinen testitulos osoittaa, että testattu henkilö on saanut tartunnan ennen 
testausta. Se ei kuitenkaan vahvista, että henkilöllä on virus edelleen. Testitulosta on 

arvioitava huolellisesti yhdessä muiden menetelmien kanssa. Ota huomioon myös 
kliiniset oireet. 

8. Testin validoinnissa käytettiin kapillaariputken merkintöjä vastaavia näytemääriä. Merkin 
ylittäminen näytettä annosteltaessa voi johtaa virheellisiin positiivisiin tuloksiin. 

9. Tässä testissä voi mahdollisen ristireaktiivisuuden vuoksi esiintyä jonkin verran 
reaktiivisuutta sellaisten potilaiden kohdalla, jotka ovat altistuneet muille viruksille. 
Näytteissä esiintyvät epätavallisen korkeat heterofiilisten vasta-aineiden titterimäärät tai 
reumatekijät voivat vaikuttaa odotettuihin tuloksiin7, 8. Tekijät, kuten toimintavirhe, voivat 
niin ikään johtaa virheellisiin tuloksiin. 
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Symbolien merkitykset 
 

   
 

 
 

 

 
Suhteellinen IgG-herkkyys: 96,86 % (95 % CI: 93,66–98,47 %), suhteellinen IgG-
spesifisyys: 100 % (95 % CI: 98,84–100 %) 

Suhteellinen IgM-herkkyys: 78,03 % (95 % CI: 72,14–82,96 %), suhteellinen IgM-
spesifisyys: 99,39 % (95 % CI: 97,80–99,83 %) 

Suhteellinen testiherkkyys: 96,86 % (95 % CI: 93,66–98,47 %), suhteellinen 
testispesifisyys: 99,39 % (95 % CI: 97,80–99,83 %), yleinen yhtäpitävyys: 98,37 % 
(95 % CI: 96,93–99,14 %) 

 

2. Ristireaktiivisuus 

Vääriä positiivisia anti-SARS-CoV-2-IgG- ja -IgM-testituloksia ei havaittu 
vähintäänkään viidestä näytteestä COVID-19-negatiivisista potilailta, joilla oli 
samankaltaisia kliinisiä oireita, tai 2–5 näytteestä potilailta, joilla oli jokin seuraavista 
tiloista tai sairauksista: 
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3. Interferenssi 

Alla lueteltujen mahdollisesti häiritsevien aineiden osalta ei havaittu interferenssiä 

osoitetuissa pitoisuuksissa: 
 

Bilirubiini 15 mg/dl Triglyseridit 400 mg/dl 

Hemoglobiini 20 g/dl Reumatekijä 3 250 IU/ml 

 

  TESTIN RAJOITUKSET  

1. OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test on rajoitettu anti-SARS-CoV-2-IgG- ja -IgM-vasta-

aineiden kvalitatiiviseen havaitsemiseen ihmisen seerumista, plasmasta ja kokoverestä. 
Testiviivan voimakkuudella ja näytteen vasta-ainetitterillä ei ole lineaarista korrelaatiota. 

 
Vain vientiin, ei jälleenmyytäväksi Yhdysvalloissa. 

HBV HCV HIV Mycoplasma pneumoniae 

Tuberkuloosi Kuppa Dengue Chlamydia pneumoniae 

Zikavirus Chikungunya   

 

Lue käyttöohjeet Vain in vitro -

diagnostiikkakäyttöön Viimeinen 

käyttöpäivä 

      Luettelonumero      Eränumero Testiä pakkauksessa 

Säilytä 2–30 °C:n 
lämpötilassa 

Valtuutettu edustaja  

Ei saa käyttää 

uudelleen 

Valmistaja Valmistuspäivä 
 

 

 OnSite COVID-19 IgG/IgM 

Rapid Test - pikatestin  
IgG-tulokset 

OnSite COVID-19 IgG/IgM 

Rapid Test - pikatestin  
IgM-tulokset 

PCR-testi Positiivinen Negatiivinen Positiivinen Negatiivinen 

Positiivinen 216 7 174 49 

Negatiivinen 0 328 2 326 

Yhteensä 216 335 176 375 
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