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Wykrywanie przeciwciał IgG/IgM za pomocą enzymatycznego 
testu immunoenzymatycznego (ELISA), a także wykrywanie 
RNA koronawirusa poprzez proces odwrotnej transkrypcji 
PCR polegającej na powielaniu materiału genetycznego to 
dwa skuteczne narzędzia diagnostyczne przydatne do 
stwierdzania obecności wirusa SARS-CoV-2. Stosowanie obu 
tych metod może poprawić efektywność stawianych diagnoz, 
a a także pomóc przy identyfikacji zarażonych pacjentów z 
wirusem we wczesnym stadium inkubacji oraz tych 
przechodzących infekcję łagodnie lub bezobjawowo.

Zestawy do wykrywania przeciwciał IgG i IgM (ELISA) oraz 
fluorescencyjny test RT-PCR zostały samodzielnie 
wyprodukowane przez firmę BGI Genomics Company. 
Wszystkie posiadają oznaczenie CE i aprobatę NMPA, co 
potwierdza ich przydatność w diagnozie COVID-19. Test 
genetyczny PCR odgrywa dużą rolę w diagnozowaniu osób we 
wczesnej fazie infekcji wirusowej, podczas której wirus 
rorozmnaża się w szybkim tempie. Z kolei zestaw testów do 
wykrywania przeciwciał IgG i Igm koronawirusa SARS-CoV-2 
(ELISA) ma zastosowanie wtedy, kiedy nastąpiła w organizmie 
reakcja immunologiczna związana z obecnością patogenu.

• Szybka reakcja – badanie trwa zaledwie 3 godziny. Tyle 
czasu potrzeba od ekstrakcji RNA do uzyskania wyniku
• Wysoka czułość –  100 kopii / ml
• Duża kompatybilność – test jest kompatybilny z 
popularnymi systemami RT-PCR. Próbkami badawczymi 
mogą być wymazy z gardła, płyn z płukania 
oskrzelowo-pęcherzykowego (BALF) itp.

Zestaw RT-PCR do wykrywania SARS-CoV-2

1. Opłaszczenie płytki antygenem lub przeciwciałami
2. Dodanie próbki
3. Umycie mikropłytki
4. Dodanie substratu lub antygenu
5. Umycie mikropłytki
6. Dodanie roztworu
7. 7. Odczytanie mikropłytki
8. Analiza wyników

Przebieg badania

- Dodaj – Szablon RNA + Miks Reakcji + Miks Enzymów.
- Uruchom
- Analizuj

Detekcja wirusa
•  Dokładny wynik – podwójne testy na przeciwciała IgG i 
IgM wzmacniają wiarygodność wyników. 
• Niskie koszty – ekonomiczna cena zestawu jest 
niewspółmiernie mała do oferowanych możliwości
•  Wygoda użytkowania – Zautomatyzowane systemy 
ELISA można wykorzystać do przeprowadzenia 
przesiewowych badań na dużą skalę.

Zestaw do wykrywania przeciwciał IgG (ELISA) 
i Zestaw do wykrywania przeciwciał IgM (ELISA)



Zestawy testów immunoenzymatycznych 
ELISA SARS-CoV-2 IgG/IgM
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Produkt: Zestaw testów na przeciwciała IgG wirusa 
SARS-CoV-2 (ELISA)

Metoda: Test pośredni

Próbka badawcza: Surowica, osocze

Zawartość: 96 testów/opakowanie

Produkt: Zestaw testów na przeciwciała IgM wirusa 
SARS-CoV-2 (ELISA)

MMetoda: Test podwójnego wiązania (test kanapkowy)

Próbka badawcza: Surowica, osocze

Zawartość: 96 testów/opakowanie

1. Wysoka czułość
2. Duży stopień bezpieczeństwa minimalizujący ryzyko 
narażenia na kontakt z SARS-CoV-2
3. Dokładny wynik uzyskiwany dzięki podwójnemu 
testowaniu zarówno przeciwciał IgG, jak i IgM
4. Rozsądna cena w stosunku do oferowanych możliwości
5.5. Duża wydajność pozwalająca na przeprowadzenie wielu 
badań w krótkim czasie

Zalety testów
1. Stwierdzanie zarażenia SARS-CoV-2 w podejrzanych 
przypadkach
2. Wykrywanie bezobjawowych przypadków zarażenia 
SARS-CoV-2
3. Wykrywanie osób z nabytą odpornością
4. Sprawdzenie, czy pacjent może opuścić szpital czy też 
jest zarażony inną infekcją
5.5. Testowanie skuteczności szczepionek

Przeznaczenie testów laboratoryjnych:

IgG

IgM



Kompleksowe rozwiązanie na wykrywanie 
przeciwciał SARS-CoV-2
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Wykrywanie przeciwciał stało się ważnym narzędziem 
prewencyjnym i kontrolnym w czasie epidemii koronawirusa 
SARS-CoV-2 w wielu krajach. Metoda używana jest 
równolegle z badaniami PCR w celu podwójnego 
potwierdzenia wyników diagnostycznych, co ma szczególnie 
duże znaczenie dla wykrywania pacjentów przechodzących 
zarażenie bezobjawowo. Ponadto szeroko zakrojona 
ideidentyfikacja części populacji z nabytą odpornością może 
dostarczyć istotnych informacji na temat epidemii i sposobów 
do walki z nią.

Chiński producent opracował skuteczny zestaw do 
wykrywania przeciwciał wirusa SARS-CoV-2 (ELISA), który 
można wykorzystać do sprawdzenia, czy badana osoba 
wytwarza białka odpornościowe IgG i  IgM. Umożliwia to 
uzyskanie dokładnych informacji na temat stanu infekcji w 
badanym organizmie. Firma opracowała też zautomatyzowany 
system ELISA, w którym znajdują się komponenty i aparatura 
popotrzebne do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych 
procesów testowych takich jak pozyskiwanie i dystrybucja 
próbek, pipetowanie odczynników, inkubację oraz odczyt i 
interpretacja wyników. Wysoce zintegrowany system 
przyczynia się do zaoszczędzenia czasu i poprawia jakość 
przeprowadzonych badań.

1. Opłaszczenie płytki antygenem lub przeciwciałami
2. Dodanie próbki
3. Umycie mikropłytki
4. Dodanie substratu lub antygenu
5. Umycie mikropłytki
6. Dodanie roztworu
7. 7. Odczytanie mikropłytki
8. Analiza wyników

Przebieg badania

Wydajność – Możliwe jest przeprowadzenie 180 testów w 
2 godziny

Podwójna pewność i bezpieczeństwo – przeprowadzenie 
testu zarówno na obecność przeciwciał IgG i IgM podwaja 
wiarygodność badania. Korzystanie z jednorazowych 
komponentów w zestawie zapobiega rozprzestrzenieniu się 
patogenu

WWysoka ergonomia – zastosowanie zautomatyzowanego 
systemu ELISA pozwala na zaoszczędzenie czasu i wysiłku 
potrzebnego na przeprowadzenie badaniami

Wygoda – zautomatyzowany system ELISA zapewnia 
wszelkie niezbędne komponenty potrzebne do wykonania 
badania dostępne w jednym miejscu.

PPrzyjazne użytkowanie – łatwe w opanowaniu 
oprogramowanie może zostać uruchomione na 
standardowym systemie operacyjnym z rodziny Windows.

Zalety techniczne


