
COVID-19 oltás vagy vírusfertőzés után termelődő 
antitest szint szemi-kvantitatív elemzésére

 Koronavírus antitest teszt (IgG/IgM)

• EU-szinten otthoni használatra engedélyezett 
gyorsdiagnosztikai eszköz

• Mintavétel ujjbegyből, gyors és pontos 
eredmény

• Az IgG antitest szint mennyiségi sávjait is jelzi
• IgG specificitás: 95,49%, IgG szenzitivitás 94,08
• Kisgyermekek és fiatalkorúak számára is 

ajánlott – 14 év alatt szülői felügyelettel

IgG 
pontosság: 

100%

COVID-oltás után* 

Az oltás után 
termelődő 

IgG antitestek 
mennyiségi 

sávjait is jelzi!

*Az IgG szenzitivitás és specificitás 100% volt Pfizer, Moderna és Astra Zeneca COVID-19 oltások után az 
Ostrava State Health Institute 1400 fős klinikai vizsgálatának 5 különböző lotja alapján. Ezen vizsgálat 
és további gyártói kipróbálások alapján kijelenthető, hogy a LOMINA antitest teszt a Magyarországon 
jelenleg elérhető COVID-19 vakcinák használata után képes jelezni az ezek hatására termelődő 
antitestek jelenlétét.

Keresse a patikákban és gyógyászati segédeszköz üzletekben! 
További részletek: www.lominateszt.hu Gyógyászati segédeszköz. 
Gyártja és forgalmazza: LOMINA AG, Oberer Gansbach 1, CH-9050, Appenzell, Switzerland, 
Lomina SuperBio a.s., Na Radosti 148/59, Praha 5, 155 21, CZECH Republic

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, 
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!



További információk: www.lominateszt.hu

1. A teszt használata előtt tisztítsa meg a 
vérvétel helyét (ujjbegyét) az alkoholos 
kendővel. 

2. Húzza le a vérvételi lándzsa kupakját, és 
nyomja határozottan az egyszer használható 
lándzsa vékonyabb felét a fertőtlenített 
területnek.  

3. Jól dörzsölje meg a középső-, gyűrűs- vagy 
kisujját, mielőtt vért vesz. Döntse meg 
a pipettát, és nyomja meg a végét, majd 
gyűjtsön 2-3 csepp vért. 

4. Csavarja le a pufferoldatot tároló cső tetejét, 
majd cseppentse a felszívott vért a tároló 
csőbe, és zárja rá a kupakját. FONTOS: 2-3 
csepp vért használjon, kisebb mennyiség 
esetén pontatlan lesz a teszt eredménye. 
Masszírozza az ujjbegyét, ha nem tudott 
elegendő vért gyűjteni, és az újabb 
vércseppet is cseppentse a puffer tárolóba. 

5. Győződjön meg róla, hogy a tároló teteje 
zárva van. Rázza össze óvatosan a keveréket 
(kb. 30 másodpercig). 

6. Használjon egy tiszta cseppentőt, nyomja 
meg, majd szívjon fel a mintából 2-3 
cseppet. 

7. Cseppentse a felszívott mintát a tesztkazetta 
mintavevő nyílásába. Az eredmény már 
1 perc alatt megjelenhet. Az IgG csík 
megjelenésének idejéből tud következtetni 
az antitest szintjének sávos mértékéreis. 

8. Törölje le az ujjáról a maradék vért, és 
fertőtlenítse le újra, majd értékelje az 
eredményt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A teszthez csomagolt zárható fóliába helyezze az 
összes eszközt, és dobja ki a helyi előírásoknak 
megfelelően a kommunális hulladékba.

Oltás vagy vírusfertőzés után a teszt többszöri 
használatával következtethet az antitestek 
mennyiségének változására. Az antitestek 
számának csökkenése, megszűnése előbb-
utóbb új oltást tehet szükségessé. Egy halványan 
megjelenő IgG vonal ugyanúgy indikatív értékű, 
mint egy erősebb. Az IgG csík bármely halvány 
első megjelenésének idejéhez tartozó titersávot 
kell addícionális vizsgálati eredménynek 
tekinteni. Az IgG csík halvány megjelenése 
2 percen belül sokkal erősebb antitest szint 
mennyiséget jelent, mint egy erős IgG csík 15 
perc után!
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A teszt elvégzése 


