
Cand si ce test iti trebuie?
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Atenti la sanatatea ta

Ag-SARS-CoV2
Veridia
Inalta acuratete

Sensibilitate 96,52%; specificitate 99,68%

Tipul probei

Exsudat nazal recoltat de catre personal

specializat din Centrul Medical Veridia

(punctele de recoltare aprobate)

30 minute

Proba recoltata se testeaza imediat pe stripul

special 

Timp pana la rezultat

Screening (Ag-RDT)

Testele rapide Antigen (RDT) sunt

considerate teste de screening, ce identifica

persoanele infectate asimptomatice sau fara

expunere cunoscuta sau suspectata  la

SARS-CoV-2. Testele screening sunt utile

pentru identificarea persoanelor care ar

putea fi contagioase, astfel incat sa poata fi

luate masuri de prevenire a transmiterii

infectiei. Exemple de situatii cand se

opteaza pentru screening: facilitati de

ingrijire pe termen lung, facilitati de corectie,

testarea la locul de munca, testarea in scoli,

universitati (elevi, studenti, personal).

Testele rapide sunt relativ necostisitoare iar

rezultatul este aflat pe loc, chiar la punctul

de ingrijire (Point of Care). Sensibilitatea

este putin mai redusa decat cea a testelor

RT-PCR, care se utilizeaza in scop

diagnostic. 

Pacient simptomatic: 

Ag+ ==> izolare

Ag - (prezumtiv) ==> testare RT-PCR

Pacient asimptomatic: 

Zona endemica

Ag+ ==> izolare

Ag- ==> continua testarea seriala pana in ziua 14

Zona non-endemica

Ag+ ==> izolare, RT-PCR in max 48h

Ag- ==> fara izolare, se poate testa serial 

Valoarea informatiei si orientare



CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B este

un test prin colorare cromatografica, pentru

detectia calitativa, simultana, a antigenelor

nucleoproteice SARS-CoV2, Influenza tip A,

Influenza tip B, din exsudat nazofaringian, la

pacienti suspectati cu infectie covid19 sau/si

gripa tip A, gripa tip B. 

Testul se utilizeaza pentru screeningul rapid,

intr-un singur pas,  cu sensibilitate inalta, a

bolilor infectioase covid19, gripa tip A, gripa

tip B, sau ca ajutor in diagnosticul acestor

afectiuni. Virsurile gripale care provoaca cele

mai multe infectii la om sunt tipurile A si B.

Subtipurile Influenza A: A (H3N2), A (H1N1)

and A (H5N1). Virusurile gripale sunt definite

prin doua componente proteice diferite,

cunoscute ca antigene, prezente pe

suprafata virusului, denumite hemaglutinine

(H) si neuraminidaze (N).  

Atenti la sanatatea ta

Inalta acuratete

Sensibilitate 92,9%; specificitate 99,6% (vs qPCR)

Tipul probei

Exsudat nazal recoltat de catre personal specializat

din Centrul Medical Veridia 

Testul va fi citit dupa 10 minute de la aplicarea pe

cardul combo 

Proba recoltata se testeaza imediat pe stripul

special; daca acest lucru nu este posibil, proba se

poate pastra maximum 8 h la 2-8 grade Celsius,

pana la momentul testarii 

Timp pana la rezultat

 Pentru performante optime, testul ar trebui facut la 5-7

zile de la debutul simptomelor

 Daca este necesar, probele pozitive pot fi transportate

la laboratorul de biologie moleculara pentru testare

PCR confirmatoare

Testul poate fi utilizat ca screening pentru identificarea

persoanelor la risc si izolarea lor, in zonele endemice

covid19

Testele sunt utile si pentru monitorizarea raspandirii

bolii 

Testele sunt utile si pentru detectia timpurie si izolarea

cazurilor pozitive in unitatile sanitare, daca exista

transmiterea comunitara a infectiei

Un rezultat negativ nu poate exclude complet infectia

covid19; persoanele simptomatice vor fi confirmate cu

testare PCR
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Recomandari



Testul COVID-19 PCR permite detectarea

calitativa a virusului SARS-CoV-2-ARN in

probele de tract respirator superior si inferior

in timpul fazei acute a infectiei. Rezultatele

pozitive indica prezenta ARN SARS-CoV-2;

corelatia clinica cu istoricul pacientului si alte

informatii diagnostice este necesara pentru

determinarea statusului pacientului.

Rezultatele pozitive nu exclud o

suprainfectie bacteriana sau co-infectia cu

alte virusuri. Rezultatele negative nu exclud

infectia SARS-CoV-2 si nu trebuie utilizate

ca unica informatie in managementul

medical al pacientului. Rezultatele negative

trebuie combinate cu observatiile clinice,

istoricul pacientului si observatiile

epidemiologice. Testarea se face in

laboratorul de biologie moleculara de catre

personalul instruit in tehnica Real-Time PCR

si tehnici de diagnostic in vitro .

Atenti la sanatatea ta

Inalta acuratete

Sensibilitate si specificitate 100%

Tipul probei

Pentru testarea de diagnosticare inițială pentru

COVID-19, Organizația Mondială a Sănătății
(OMS) recomandă colectarea și testarea de

specimene din căile respiratorii superioare

(exsudate nazofaringiene și orofaringiene,

recoltare de catre personal medical de specialitate)

și din căile respiratorii inferioare (spută, dacă este

posibil). Pentru pacienții cu tuse productivă, proba

se recolteaza într-o cupă de colectare a sputei,

sterilă, etanșă, cu capac înșurubat sau într-un

recipient uscat steril. Specimenele se pastreaza la

2-8 °C, se prelucreaza în cel mult 48 de ore de la

recoltare

24/48h

Timp pana la rezultat



Testele pentru anticorpii dezvoltati ca reactie

la virus pot fi utilizati aditional sau marker

surogat in ajutorul stabilirii diagnosticului, dar

vor avea intotdeauna o intarziere din cauza

timpului necesar organismului uman de a

produce un raspuns umoral complet. 

In faza acuta doar determinarea separata IgM

de IgG poate evalua stadiul bolii (vs stadiile

ulterioare). Determinarea permite

laboratoarelor si clinicienilor sa “disece”

raspunsul imun si sa furnizeze

raspunsuri clare, actionabile. Serologia va

furniza medicului date utile astfel incat sa

poata lua masuri printr-o mai buna intelegere

a stadiului infectiei. Testarea IgM poate fi

utila mai curand in faza tardiva a infectiei (1-8

saptamani). Din moment ce raspunsul

serologic IgG este de durata, testarea IgG

pare foarte potrivita pentru screeningul

populational, pentru evaluarea raspandirii

infectiei si, probabil, si pentru evaluarea

incidentei si eficacitatii masurilor de preventie

(saptamani-luni de la momentul infectiei) Atenti la sanatatea ta

Inalta acuratete

IgG

Valoarea predictiva pozitiva - 100%

Valoarea predictiva negativa - 99%

(dupa 14 zile de la debutul simptomelor)

IgM

Valoarea predictiva pozitiva - 92,11%

Valoarea predictiva negativa - 99,82%

Tipul probei

Proba din sange 

Testele imunologice SARS-CoV2 se

proceseaza prin metoda imunologica CMIA

(chemiluminescent microparticle

immunoassay) pentru detectia calitativa

a anticorpilor IgG/IgM impotriva SARS-CoV2 in

serul uman sau plasma, cu ajutorul unui

instrument automat

29 minute (din momentul in

care proba este pusa in lucru

pe instrument)

Timp pana la rezultat



Facilitie

Our Services

Veridia

Teste SARS-CoV-2

Ag-SARS-CoV-2 (test rapid,

screening)

SARS-CoV-2, Influenza A/B

(covid19, gripa) (test rapid,

screening)

RT-PCR-SARS-CoV-2

(diagnostic)

SARS-CoV2-IgG 

SARS-CoV2-IgM

imunologie - adjuvant in

diagnostic, supraveghere

epidemiologica


