
• 30 Cassete de Teste Rápido de Antígeno SARS-CoV-2
• 30 Zaragatoa estéril
• 30 Tubo de extração
• 30 Tampão de extração de amostra
• 3 frascos de reagente
• Instruções para utilização

Recomendações: Após a utilização colocar num recipiente adequado lixo de risco biológico. 

Modo Conservação: Conservar o teste na saqueta de alumínio selada entre 4º a 30º. O teste é seguro até à 
data de validade impressa na saqueta. O teste deve permanecer na saqueta até à sua utilização. Não 
congelar. Não utilizar após a data de validade. 

Símbolos harmonizados: 

Logística| Packing 

  30 unidades  
20 embalagens
600 unidades

60x40x40 

 4000 unidades
16 caixas 

120x80x180 
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Ficha Técnica:         CDM: 73790796    

Produto: Teste Rápido Antígeno HOYTEK
Código: TESRAPATG004

Marca: Hoyotek 

Descrição: O Teste Rápido de Antigénio SARS-CoV-2 é um teste in vitro de um passo baseado em 
imunocromatografia. Está concebido para a rápida determinação 
qualitativa de antigénio do vírus SARS-CoV-2 em esfregaços nasais anteriores de indivíduos suspeitos 
de COVID-19 nos primeiros sete dias após o 
aparecimento de sintomas. O Teste Rápido de Antigénio SARS-CoV-2 não deve ser utilizado como único 
critério para diagnosticar ou excluir infeção por 
SARS-CoV-2. As crianças com menos de 14 anos de idade devem ser assistidas por um adulto.

Kit contém: 



European Authorized Representative 

Certificate of CE registration 
QAD 1056 

Hoyotek Biomedical Co. Ltd. Manufacturer name 
and address: Floor 4, Zone C, Workshop No.1, China civil Aviation science and 

technology industrialization base No. 225, Jinger Road, Tianjin Airport 
Economic Zone, China 

Product name: 
Corona Virus (COVID-19) Antigen Rapid Test 
(colloidal gold) 
Influenza A/B/Corona Virus (COVID-19) Antigen Rapid Test 

(colloidal gold) 

Corona Virus (COVID-19) 
Combined (lgM/IgG/Neutralizing antibody) Rapid Test 

(colloidal gold) 

Model: 
HYT-G01 

HYT-G02 

HYT-G03 

QAdvis EAR as a European Authorized Representative designated by the manufacturer 
certifies that the products listed above have been notified and filed at the Competent 
Authority, Swedish Medical Products Agency, as CE-marked In Vitro Diagnostic Medical 
Devices in accordance with the In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive 98/79/EC, article 
10.3. 

The manufacturer has provided QAdvis EAR with Declaration of Conformity declaring 
conformance with the requirements in In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive 98/79/EC. 

Registration data at Swedish Medical Products Agency: 

Reference number: 1607413694862 
Initial notification to Swedish Medical Products Agency for the products listed above on 2020-
12-08. 

EAR manager 

QAdvis EAR AB 

Address: ldeon Science Park, Scheelevagen 17, SE-223 70 lund, Sweden 

Tel office: +46 8 621 01 OS, Email: ear@qadvis.com, Web: www.qadvis.com 





Instruções de uso 
 SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Teste rápido de antígeno (Ouro coloidal) 

Nome do produto: 
SARS-CoV-2 (COVID-19) Teste rápido de antígeno (Ouro coloidal) 

Código do modelo: 
HYT-G01-01: tipo para esfregaços nasofaríngeos 

HYT-G01-02: tipo para esfregaços orofaríngeos 

HYT-G01-03: tipo para colheita de saliva 

Especificação da embalagem: 
HYT-G01-01: 30 Testes/Caixa, 1 Teste/Caixa 

HYT-G01-02: 30 Testes/Caixa, 1 Teste/Caixa 

HYT-G01-03: 20 Testes/Caixa, 1 Teste/Caixa 

Uso pretendido: 
O produto é destinado à deteção qualitativa do antigénio da proteína nucleocápside (N) do SARS-CoV-2 (vírus responsável pela doença infeciosa COVID-19) em colheitas de saliva humana, nasofaríngeas e orofaríngeas. É utilizado 

apenas como um teste suplementar ao Teste Molecular de Amplificação de Ácidos Nucleicos (PCR) para novos casos de SARS-CoV-2  ou em cooperação com o teste de PCR em casos de suspeita de COVID-19. Não pode ser utilizado 

como base principal para o diagnóstico e/ou exclusão de infeção provocada pelo vírus SARS-CoV-2 e não é adequado para triagem geral. Apenas para uso em instituições médicas e de saúde. A proteção de biossegurança deve ser feita 
em laboratório durante o teste de novos casos de infeção por SARS-CoV-2. Os resultados deste kit devem ser utilizados apenas para referência clínica. Se o resultado do teste for positivo, é necessária uma confirmação adicional. Se o 

resultado do teste for negativo, não pode ser excluída a possibilidade de infeção. Uma análise abrangente da condição do paciente deve ser realizada em combinação com os sintomas clínicos e outros testes laboratoriais. 

Princípio do teste: 
O produto utiliza imunocromatografia com ouro coloidal e adota o princípio do método do duplo anticorpo sanduíche. A membrana de nitrocelulose da Zona de Teste (Linha T) é pré-revestida com anticorpos anti-SARS-CoV-2 monoclonais 

de rato, a Zona de Controlo (Linha C) é pré-revestida com anticorpos policlonais anti-rato de cabra, a almofada conjugada é pré-revestida com anticorpos anti-SARS-CoV-2 monoclonais de rato marcados com ouro coloidal.  

Em testagens de amostras positivas, os antigénios de SARS-CoV-2 da amostra irão ligar-se aos anticorpos anti-SARS-CoV-2 monoclonais de rato marcados com ouro coloidal (Au) e formar imunocomplexos (Au ⇿ Anticorpo anti-SARS-

CoV-2 monoclonal de rato ⇿ Antigénio- SARS-CoV-2). Os imunocomplexos vão avançar ao longo da membrana de nitrocelulose sob efeito cromatográfico. Ao atingir a Zona de Teste, os imunocomplexos são combinados com os 

anticorpos anti-SARS-CoV-2 monoclonais de rato formando complexos [Au ⇿ Anticorpo anti-SARS-CoV-2 monoclonal de rato ⇿ Antigénio- SARS-CoV-2] ⇿ [Anticorpo anti-SARS-CoV-2 monoclonal de rato], aglutinando-se, surgindo 

assim a cor na Linha T. Os anticorpos anti-SARS-CoV-2 monoclonais de rato marcados com ouro coloidal residuais irão ligar-se aos anticorpos policlonais anti-rato de cabra na Zona de Controlo, aglutinando-se, surgindo assim a cor na 

Linha C. Em testagens de amostras negativas, não existem antigénios de SARS-CoV-2 na amostra para se formarem imunocomplexos, por isso, a cor apenas surgirá na Linha C. 

Principais componentes: 

HYT-G01-01 e HYT-G01-02 

Componentes Especificação da embalagem Material 

SARS-CoV-2 (COVID-19) 
Cartão de Teste Rápido de Antigénio 1 Saco/30 Sacos 

§ Anticorpos anti-SARS-CoV-2 monoclonais de rato 
marcados com ouro coloidal; 

§ Anticorpos anti-SARS-CoV-2 monoclonais de rato; 
§ Anticorpos policlonais anti-rato de cabra.

Reagente de extração para a amostra de 
esfregaço com cotonete. 

0,5 ml x 1 garrafa/ 
0,5 ml x 30 garrafas 

Na2HPO4, NaH2PO4, 
NaCl, C58H114O26 

HYT-G01-03 

Componentes Especificação da embalagem Material 

SARS-CoV-2 (COVID-19) 
Cartão de Teste Rápido de Antigénio 1 Saco/20 Sacos 

§ Anticorpos anti-SARS-CoV-2 monoclonais de rato 
marcados com ouro coloidal; 

§ Anticorpos anti-SARS-CoV-2 monoclonais de rato; 
§ Anticorpos policlonais anti-rato de cabra.

Reagente de extração para a amostra de saliva. 1,5 ml x 1 garrafa/ 
1,5 ml x 20 garrafas 

Na2HPO4, NaH2PO4, 
NaCl, C58H114O26 

Conservação e prazo de validade: 
1. 2°C a 30°C, ambiente seco, longe da luz, validade: 12 meses. 

2. O produto deve ser conservado em ambiente seco entre 4ºC a 30ºC, longe da luz. Em condições de temperatura entre 18ºC a 30ºC e humidade abaixo de 60%, utilizar o produto no máximo até 1 hora após abertura. Em condições 
de humidade acima de 60%, o produto deve ser utilizado de imediato. 

3. Data de fabrico e prazo de validade no rótulo do produto. 

Requisitos da Amostra: 
Para a colheita da amostra deve ser utilizado um cotonete/zaragatoa macio com uma haste de plástico e cabeça de fibra sintética (como poliéster). 

1. Método de colheita para esfregaços nasofaríngeos: 

Inserir cotonete/zaragatoa na cavidade nasal e rodar a mesma contra a parede nasal várias vezes, coletando epiderme mucosa. Imergir a amostra no cotonete/zaragatoa no tubo de extração que contém o reagente de extração (0,5 ml) 

para agitação. Rodar e mexer o cotonete/zaragatoa repetidamente contra o tubo de extração no mínimo 10 vezes para dissolver a amostra. Ao retirar o cotonete/zaragatoa, pressionar o mesmo contra o tubo de extração de modo que 

seja extraído mais líquido do mesmo, depois, o mesmo deve ser eliminado e o líquido no interior do tubo de extração é utilizado como amostra a testar. 

2. Método de colheita para esfregaços orofaríngeos: 

Inserir cotonete/zaragatoa na boca completamente até à orofaringe, centrando na parede posterior de faringe, a área avermelhada da amígdala superior, esfregar algumas vezes para coletar epiderme mucosa. Imergir a amostra no 

cotonete/zaragatoa no tubo de extração que contém o reagente de extração (0,5 ml) para agitação. Rodar e mexer o cotonete/zaragatoa repetidamente contra o tubo de extração no mínimo 10 vezes para dissolver a amostra. Ao retirar o 

cotonete/zaragatoa, pressionar o mesmo contra o tube de extração de modo que seja extraído mais líquido do mesmo, depois, o mesmo deve ser eliminado e o líquido no interior do tubo de extração é utilizado como amostra a testar. 

3. Método de colheita de saliva:

1) 30 minutos antes da colheita das amostras de saliva, lavar a boca com água potável e colocar a ponta da língua contra a raiz da mandíbula superior ou inferior para produzir saliva; 
2) Expelir gentilmente a saliva para o funil de extração; 

3) Verter devagar a saliva do funil de extração para o tubo de extração que contém o reagente de extração (1,5 ml), parar quando o líquido atingir os 2ml na escala e virar o mesmo para cima e para baixo 5 a 10 vezes para 

dissolver bem a amostra; 

4) As amostras devem ser imediatamente testadas. Se as mesmas não poderem ser testadas de imediato, devem ser armazenadas imediatamente num tube de plástico selado firmemente a -70ºC. 

Método de Teste: 
A presente bula deve ser totalmente lida antes da realização do teste. Armazenar o cartão de teste, o diluente da amostra e a amostra a 10-30ºC antes da inspeção. 

O Método de teste é o seguinte: 

1. Remover o cartão de teste do saco de alumínio, marcar a amostra e colocar a mesma numa na mesa de trabalho plana e horizontal.

2. Teste adicional da amostra: 

a) Método 1: Ao testar o material de referência nacional ou o material de referência da empresa padronizado, misturar o material de referência com a solução de extração da amostra com uma proporção de 4:1, 

adicione 100 µl da mistura no orifício do cartão de teste e registe os resultados dentro de 13-15 minutos. 



b) Método 2: Ao testar a coleta do esfregaço e saliva, retirar 100 µl (±3 a 4 gotas) da solução de extração da amostra para adicionar diretamente ao orifício ou parte inferior da seta indicadora. 

3. Os resultados devem ser registados dentro de 13-15 minutos, os resultados do teste são válidos após 15 minutos. 

Interpretação dos resultados: 
1. Positivo: a Linha T e a Linha C aparecem a vermelho. Isto indica que foram detetados Antigénios- SARS-CoV-2 na amostra, o paciente pode estar no início da infeção pelo vírus ou atualmente infetado. A confirmação final deve 

ser combinada com a análise clínica dos sintomas. 

2. Negativo: apenas a Linha C aparece a vermelho. Isto indica que não foram detetados Antigénios- SARS-CoV-2 na amostra. 

3. Inválido: A Linha C não aparece a vermelho. Isto indica que os resultados são inválidos e que o teste deve ser repetido. O teste deve estar estritamente de acordo com as instruções, se os resultados são inválidos, contactar o 

fornecedor local ou o apoio ao cliente para apoio técnico da nossa empresa. 

Limitações: 
1. O resultado do teste/produto é apenas uma referência clínica, o tratamento e diagnóstico clínico não devem ser apenas baseados no resultado do mesmo. A gestão clínica de pacientes deve ser feita em conjunto com a análise 

sintomas, sinais, historial médico, examinação laboratorial, resposta ao tratamento e informação epidemiológica, como consideração abrangente. 

2. Restringido pela deteção de antigénios através de reagente, o nível de antigénios numa amostra pode estar abaixo do limite mínimo de deteção do teste (análise de sensibilidade). Por isso, os investigadores devem dar atenção 

a um resultado negativo. O mesmo deve ser combinado com o resultado de outro teste em caso de dúvida do resultado negativo do teste de antigénio, um Teste Molecular de Amplificação de Ácidos Nucleicos (PCR) pode 

confirmar o resultado. 

3. Análise da possibilidade de falsos negativos: (1) Incorreta colheita, transporte e tratamento da amostra e baixa carga viral na amostra podem levar a falsos negativos. (2) A variação genética do vírus pode levar a mudanças nos 

antigénios do vírus, resultando em falsos negativos, o é que mais provável de acontecer com reagentes de anticorpos monoclonais. (3) No caso emergente de um novo vírus, o tipo de amostra ideal para teste e o tempo de 
amostragem ideal após a infeção (pico da carga viral) podem não estar confirmados, portanto, a amostragem em vários locais (esfregaços nasofaríngeos, orofaríngeos e colheita de saliva) do mesmo paciente reduzirá a 

possibilidade de falsos negativos. 

Indicador de desempenho do produto: 
1. Aparência regular, ligação consistente do material, conteúdo completo, embalagem completa sem danos, sinais identificáveis claramente, ausência de impurezas no extrato da amostra;

2. Largura da tira de teste conforme: 3,5±0,2mm;

3. Velocidade de movimento do diluente da amostra ≥10mm/min; 

4. Taxa de conformidade de produtos de controlo de qualidade positivo: inspeção de 5 produtos de controlo de qualidade positivo, antigénio SARS-CoV-2 P1 ~ P5 deve ser positivo, a taxa de conformidade de controlo de qualidade 

interna positiva deve ser 5/5(+/+); 

5. Taxa de conformidade de produtos de controlo de qualidade negativo: inspeção de 10 produtos de controlo de qualidade negativo, antigénio SARS-CoV-2 N1 ~ N10 deve ser negativo, a taxa de conformidade de controlo de

qualidade interna positiva deve ser 10/10(+-/-); 

6. Limite mínimo de deteção: limite mínimo de deteção de produtos de controlo de qualidade de testes de antigénio SARS-CoV-2 S1-S5, S1~S4 devem ser positivos, testes de antigénio SARS-CoV-2 S5 devem ser negativos.

7. Repetibilidade: testar 1 produto de controlo de qualidade de repetibilidade interna, cada teste 10 minutos, os resultados do teste devem ser positivos;

8. Reatividade cruzada do patógeno: não há reação com o vírus da Gripe A e vírus da Gripe B.

9. Capacidade de análise do esfregaço com cotonete/zaragatoa: este reagente detetou casos clinicamente confirmados do novo coronavírus e a sensibilidade diagnóstica é de 92%. A taxa de coincidência entre os resultados do 

teste de antígeno do vírus e o PCR é de 85%. A precisão total do projeto de esfregaço orofaríngeo é de 96,2%. 
10. Capacidade de análise da saliva: este reagente detetou casos clinicamente confirmados do novo coronavírus e a sensibilidade diagnóstica é de 90%. A taxa de coincidência entre os resultados do teste de antígeno do vírus e o

PCR é de 84%. A precisão total do projeto de esfregaço orofaríngeo é de 95,8%. 

Cuidados: 
1. O teste não deverá ser feito se as condições de armazenamento do kit não estiverem restauradas a 18º~30ºC, pois pode afetar a precisão do teste;

2. Amostras positivas através do teste rápido devem ser confirmadas por outros métodos:

3. O teste rápido deve estar selado e armazenado num local seco. O cartão do teste deve ser testado assim que possível depois de ser removido da embalagem – evitar deixar o mesmo ao ar durante muito tempo pois pode criar

humidade. 

4. A profundidade da cor linha de teste não está necessariamente associada à carga viral da amostra.

5. Quando a carga viral da amostra é alta, a cor da Linha C pode enfraquecer, é um fenómeno normal;

6. O resultado do teste/produto é apenas uma referência clínica, o tratamento e diagnóstico clínico não devem ser apenas baseados no resultado do mesmo;

7. Resíduos das amostras e teste devem ser tratados como possíveis agentes infeciosos; 

8. A velocidade de aparecimento da Linha C não deve servir como base para conclusão dos resultados da Linha T. A interpretação do resultado das cores deve ser feita e observada após o tempo limite de 13-15 minutos; 

9. O teste rápido deve ser usado apenas para diagnóstico in vitro; 

10. Este produto deve ser manuseado por um profissional treinado, como profissionais de saúde com experiência clínica. 

Hoyotek Biomedical Co.,Ltd. 
Floor 4, Zone C, Workshop No.1, Chine Civil Aviation Science and Technology Industrialization Base No. 225, Jinger Road, Tianjin Airport Economic Zone. 

QAdvis EAR AB 

Ideaon Science Park 

Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund, Sweden. 

Não reutilizar Dispositivo médico de diagnóstico in vitro 

Armazenar entre 2-30ºC Consultar intruções de utilização 

Data de validade Número de lote 

Não utilizar se a embalagem estiver danificada Contém o suficiente para <n> testes. 

Manter afastado da luz solar Manter seco 

Data de fabrico Fabricante 

European Authorized Representative 
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