
PREPARAÇÃO

PROCEDIMENTO DE TESTE COM SECREÇÃO NASAL ANTERIOR

VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS/VALORES ESPERADOS

Lave e seque 
as mãos.

Rasgue o selo do tampão de lise 
e coloque no suporte para tubos 
de ensaio.

Nota: A intensidade da cor com que a área da linha de teste (linha N/linha A/linha B) aparece, irá variar de acordo com a concentração do antigénio SARS-CoV-2 ou Influenza A/B. 
O resultado deve ser determinado se a linha N é formada ou não, tendo em conta que a intensidade da cor é irrelevante. Sendo assim, qualquer intensidade de cor na área de 
teste (linha N/linha A/linha B) deve ser considerada positiva.

 Insira o cotonete (vareta com a ponta absorvente 
maior) numa das narinas (a 2,5 cm). Certifique-se que 
recolhe qualquer drenagem nasal que possa estar 
presente.

Gire o cotonete com cuidado num movimento 
circular contra o interior da narina pelo menos 5 
vezes.

Usando o mesmo cotonete, repita o procedimento 
na outra narina. 

Insira o cotonete no tubo de 
amostragem e gire 10 vezes o 
cotonete contra a parede 
interna do tubo.

Para as referências com 1 unid/caixa, 2 
unid/caixa, 5 unid/caixa, a caixa da embalagem 
pode ser utilizada como suporte para o tubo 
de ensaio, empurrando os orifícios tracejados 
na caixa. Para a embalagem com 20 
unid/caixa, utilize o suporte de tubo de ensaio 
fornecido na caixa.

“C”: Linha de Controlo

“A”: Linha de Teste de Influenza A

“B”: Linha de Teste de Influenza B

“N”: Linha de Teste SARS-CoV-2

“S”: Poço de Amostra
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CONTEÚDO DO KIT

Cotonete nasal
anterior (CE0197)

• Resultado positivo: 
• Resultado positivo para SARS-CoV-2: Se a linha de controle (linha C) e a linha de teste (linha N) forem exibidas ao mesmo tempo, isso indicará que 
SARS-CoV-2 foi detectado e o resultado é positivo.
• Resultado positivo para Influenza A: Se a linha de controle (linha C) e a linha de teste do Influenza A (linha A) forem exibidas ao mesmo tempo, isso 
indicará que o antígeno do Influenza A foi detectado na amostra e o resultado para Influenza A é positivo.
• Resultado positivo para Influenza B: Se a linha de controle (linha C) e a linha de teste do Influenza B (linha B) forem exibidas ao mesmo tempo, isso 
indicará que o antígeno do Influenza B foi detectado na amostra e o resultado para Influenza B é positivo.
• Resultado positivo de SARS-CoV-2 e Influenza A: Se a linha de controle (linha C), a linha de teste de SARS-CoV-2 (linha N) e a linha de teste de Influenza A 
(linha A) aparecerem ao mesmo tempo, significa que foram detectados antígenos de SARS-CoV-2 e Influenza A na amostra, o resultado de SARS-CoV-2 e 
Influenza A é positivo.
• Resultado positivo de SARS-CoV-2 e Influenza B: Se a linha de controle (linha C), a linha de teste de SARS-CoV-2 (linha N) e a linha de teste de Influenza B 
(linha B) aparecerem ao mesmo tempo, significa que foram detectados antígenos de SARS-CoV-2 e Influenza B na amostra, o resultado de SARS-CoV-2 e 
Influenza B é positivo.
• Resultado positivo de SARS-CoV-2, Influenza A e Influenza B: Se a linha de controle (linha C), a linha de teste de SARS-CoV-2 (linha N) a linha de teste de 
Influenza A (linha A) e a linha de teste de Influenza B (linha B) aparecerem ao mesmo tempo, significa que foram detectados antígenos de SARS-CoV-2, 
Influenza A e Influenza B na amostra, o resultado de SARS-CoV-2, Influenza A e Influenza B é positivo.
Se o resultado do teste SARS-CoV-2 for positivo:
• Nesse momento existe uma suspeita de infeção por COVID-19
• Contate o seu médico ou o departamento de saúde local imediatamente
• Cumpra com as orientações locais para o autoisolamento
• Realize um teste PCR para confirmar
Se o resultado do teste Influenza A/B for positivo:
• Nesse momento existe uma suspeita de infeção por Influenza A/B e o próximo passo será seguir as orientações locais.

• Resultado negativo: Se apenas a linha de controlo (linha C) for exibida e a linha de teste (linha N, linha A e linha B) não estiverem visíveis, isso indicará 
que a amostra não contém antigénio SARS-CoV-2 nem Influenza A/B, ou indica a concentração de antigénio é inferior ao limite de deteção, pelo que o 
resultado é negativo.
Se o resultado do teste for negativo:
• Continue a cumprir com todas as regras aplicáveis em relação a contactos sociais e medidas de proteção
• Existe a possibilidade de existir uma infeção mesmo se o teste é negativo
• Em caso de suspeita, repita o teste após 1 - 2 dias, pois não é possível detetar o coronavírus com exatidão em todas as fases de uma infeção

• Resultado inválido: 
O resultado do teste é inválido caso qualquer uma das seguintes circunstâncias se aplicar
1.Não aparece uma linha C
2.A linha de teste (linha A / linha B / linha N) aparece incompleta (todo o percurso de acesso à janela)
3.Aparece um fundo avermelhado de película NC na janela de resultado
Se o resultado do teste for inválido:
• Provavelmente causado por execução incorreta do teste
• Repita o teste
• Se os resultados do teste continuarem inválidos, entre em contato com um médico ou centro de teste para COVID-19 e Influenza A/B
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Cassete de teste
(individualmente numa saqueta 

de alumínio com dessecante) Instruções de utilização

Leia atentamente as IFU do Kit de 
Teste Rápido de Antigénio Combinado 
SARS-CoV-2 & Influenza A/B (LFIA).

Saco de 
Biosegurança

Este kit de teste deve 
ser utilizado dentro de 
1 hora após a abertura 
da saqueta.

Parta o cotonete e feche o tubo 
com a tampa conta-gotas.

Abra a bolsa de alumínio e 
coloque a cassete de teste em 
uma superfície plana e limpa

Pressione 5 vezes o cotonete contra a parede do tubo.
Levante o cotonete acima do nível da solução tampão, 
aperte o cotonete contra a parede do tubo de forma a 
deixar o máximo de amostra possível no tubo. 

Leia os resultados dentro 
de 15-20 minutos.

Um resultado lido após 20 
minutos é inválido.

Observação: Equipamento adicional 
necessário, mas não fornecido: 
Temporizador

Elimine todos os materiais usados no 
saco de biosegurança e feche bem.

Adicione 4 gotas do extrato da 
amostra processada no poço 
da amostra.

NÃO tome nenhuma decisão de relevância 
médica sem consultar primeiro o seu médico.
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Imagem do 
cotonete nasal 
anterior no 
tamanho original.

APENAS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO.
PARA AUTOTESTE.
POR FAVOR, LEIA AS INSTRUÇÕES COM 
ATENÇÃO ANTES DE REALIZAR O TESTE. 

Cassete de teste: 1unid/saqueta 
Especificações

1041-14-01
1041-24-01
1041-34-01
1041-54-01

1 unid/caixa
2 unid/caixa
5 unid/caixa

20 unid/caixa

REF

Verifique a data de validade 
na frente da saqueta. Não use 
os componentes do kit após 
aa sua data de validade.

Positivo +

Negativo -  Inválido ×

Tampão de Lise e
Conta-Gotas (350μl/tubo)
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Coloque todos os componentes usados no 
saco de biosegurança. Respeite a indicação 
Manter fora do alcance de crianças.

• Efeito de Substâncias Interferentes
Realizou-se um estudo para a avaliação e demonstração de que as 
substâncias endógenas naturalmente presentes ou fármacos que podem 
ser artificialmente introduzidas nas amostras clínicas não inferem com a 
detecção do SARS-CoV-2 & Influenza A/B (LFIA) nas concentrações listadas 
abaixo. Foram diluídos os itens testados com cotonete nasal anterior 
como matriz de amostra na ausência ou presença de vírus SARS-CoV-2, 
Influenza A e Influenza B inativados pelo calor.

• Limite de detecção - LoD
 Os estudos de Limite de Detecção (LoD) determinaram a concentração 
mais baixa detectável de SARS-CoV-2, Influenza A e Influenza B onde 100% 
de todas as réplicas (positivas verdadeiras) testaram positivo.

• Reatividade Cruzada
A reatividade cruzada do Kit de Teste Rápido de Antigénio Combinado 
SARS-CoV-2 & Influenza A/B (LFIA) foi avaliada testando micro-organismos 
comensais e patogénicos listados na seguinte tabela que podem estar 
presentes nas amostras clínicas. Cada uma destas bactérias, vírus e 
leveduras foram testados em triplicado, sem resultados falsos positivos 
para os vírus SARS-CoV-2, Influenza A e Influenza B.

• O kit de teste deve ser armazenado longe da luz solar direta em temperaturas 
que variam de 2℃ a 30℃ com um prazo de validade conforme detalhado na 
embalagem primária.
• Este kit de teste deve ser utilizado dentro de 1 hora após a abertura da saqueta.

O Kit de Teste Rápido de Antigénio Combinado SARS-CoV-2 & Influenza A/B 
(LFIA) é um teste in vitro de etapa única baseado em imunocromatografia. O 
teste é desenvolvido para a determinação qualitativa rápida do antigénio dos 
vírus SARS-CoV-2, Influenza A e Influenza B em amostras nasais anteriores de 
indivíduos com suspeita de COVID-19, Influenza A e Influenza B nos 
primeiros sete dias desde o início dos sintomas. Este kit de teste destina-se a 
uso em autoteste. 
Este kit de teste destina-se a indivíduos com 18 anos ou mais, com sintomas 
clínicos de infeção por SARS-CoV-2, Influenza A e Influenza B ou pessoas com 
suspeita de infeção por SARS-CoV-2, Influenza A e Influenza B. O Kit de Teste 
Rápido de Antigénio Combinado SARS-CoV-2 & Influenza A/B (LFIA) não deve 
ser utilizado como uma base única para diagnosticar ou excluir infeções por 
SARS-CoV-2, Influenza A e Influenza B.

Utilização prevista

Avisos e Precauções

Instruções de Conservação

Limitações do Método de Teste

Performance do Produto

O Kit de Teste Rápido de Antigénio Combinado SARS-CoV-2 & Influenza A/B 
(LFIA) utiliza um método sanduíche de anticorpo duplo para detetar 
SARS-CoV-2 e Influenza A/B por imunocromatografia de ouro coloidal.
Quando a quantidade apropriada de amostras de teste tratadas com 
tampão de lise é adicionada ao poço da amostra na cassete de teste, a 
amostra expande-se ao longo da tira de teste por uma ação capilar.  Caso a 
amostra contenha o antígeno da nucleocápside do vírus SARS-CoV-2 e 
Influenze A/B, e a sua concentração for superior ao limite de detecção, o 
antigénio formará imunocomplexos com o correspondente anticorpo da 
proteína da nucleocápside marcado com ouro coloidal, que são capturados 
pelas linhas N, A e B. Se a amostra de teste contiver o vírus SARS-CoV-2, 
formar-se-á uma linha vermelha N, indicando um resultado positivo para 
SARS-CoV-2.  Se a amostra de teste contiver o vírus Influenza A, formar-se-á 
uma linha vermelha A, indicando um resultado positivo para Influenza A. Se 
a amostra de teste contiver o vírus Influenza B, formar-se-á uma linha 
vermelha B, indicando um resultado positivo para Influenza B.
Para além disso, a tira de teste também contém uma linha de controle (linha 
C).  A linha C deverá formar-se para indicar que a amostra foi transportada 
adequadamente através da membrana, independentemente de a amostra 
conter ou não antígenos.  Se a linha C não aparecer isso indicará que o 
resultado do teste é inválido devendo então realizar-se um novo teste.

Princípio do Teste

O Kit de Teste Rápido de Antigénio Combinado SARS-CoV-2 & Influenza 
A/B (LFIA) deteta a proteína da nucleocápside, e NÃO a proteína spike 
do SARS-CoV-2. Para além disso, todas as seguintes variantes podem 
ser efetivamente detetadas pelo Kit de Teste Rápido de Antigénio 
Combinado de SARS-CoV-2 & Influenza A/B (LFIA).

Sugestões de Compatibilidade para 
Detecção de Mutação Viral

Mantenha fora 
do alcance de 
crianças

Conteúdo do Kit

Manter 
seco

Este lado 
para cima

Limite de 
Empilhamento 
Por número

Fabricante

Esterilizado com 
óxido de etileno

Consulte as 
instruções 
de uso

Não 
Reutilizar

Número do
Catalogo

Código 
do lote

Data de validade
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manuseie 
com cuidado

Data de 
fabricação

Conteúdo 
suficiente para 
<n> testes

Limite de 
temperatura

Não utilizar se a
embalagem
estiver danificada

Instruções de Eliminação

Dispositivo 
Médico de 
Diagnóstico 
In Vitro

O coronavírus (CoV) pertence à ordem Nidovirales sob a família Coronaviridae 
com 4 géneros: α, β, γ e δ.  Os géneros α e β são patogénicos apenas para 
mamíferos, enquanto os gêneros γ e δ causam principalmente infecções em 
aves.  O CoV é fundamentalmente transmitido por contato direto através de 
secreções ou por aerossóis e gotículas. Também existem evidências que 
defendem a tese de transmissão fecal-oral. 
Atualmente, já foram identificados 7 tipos de coronavírus humanos (HCoV) 
que causam doenças respiratórias, incluindo: HCoV-229E, HCoV-NL63, 
HCoV-OC43, HCoV-HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é 
um dos patogénios virais mais contagiosos que causam infeções do trato 
respiratório humano (RTI). Atualmente, os doentes infetados pelo SARS-CoV-2 
são a principal fonte de infeção; pessoas infetadas, mas que não apresentem 
sintomas também podem ser uma fonte de infeção. Com base na atual 
investigação epidemiológica, o período de incubação varia entre 1 a 14 dias, 
mais frequentemente 3 a 7 dias. As manifestações clínicas incluem febre, 
fadiga, tosse e outros sintomas, acompanhados por dispneia, que pode 
evoluir rapidamente para uma pneumonia grave com risco letal, insuficiência 
respiratória, síndrome respiratório agudo vesicular, choque séptico, falência 
múltipla de órgãos e desequilíbrio ácido-básico metabólico grave.  
A Influenza, habitualmente designada por gripe, é uma infeção respiratória 
aguda causada pelo vírus Influenza. É altamente contagiosa. É transmitido 
principalmente através da tosse e espirro. Aparece geralmente na primavera 
e no inverno. É principalmente dividido emdois itpos: Influenza A e Influenza 
B. Os vírus Influenza A são altamente variáveis, seguidos pelos vírus Influenza 
B. Assim sendo, os vírus Influenza A são mais prevalentes e graves, seguidos 
pelos vírus Influenza B. Os vírus influenza A incluem H1N1, H3N2, H5N1, 
H7N9 e os Influenza B incluem Influenza B (Victoria) e Influenza B (Yamagata).

Introdução
 •Cassete de teste: Contém a tira de teste SARS-CoV-2 e Influenza A/B e 
um invólucro cassete em plástico.
A tira de teste de antígeno SARS-CoV-2 e Influenza A/B contém o 
anticorpo de proteína nucleocapsídeo anti-SARS-CoV-2 marcado com 
ouro coloidal, anticorpo de proteína da nucleocápside anti-Influenza A 
marcado com ouro coloidal, anticorpo de proteína da nucleocápside 
anti-Influenza B marcado com ouro coloidal.  Outro anticorpo de 
Proteína Nucleocapsídeo anti-SARS-CoV-2, anticorpo de proteína da 
nucleocápside anti-Influenza A e anticorpo da proteína da 
nucleocápside anti-Influenza B são respectivamente fixados na linha N, 
linha A e linha B.  A linha N/linha A/linha B e linha de controle (linha C) 
estão localizadas na janela de detecção na membrana de nitrocelulose.

• Este kit de teste deve ser utilizado para auto-teste (teste de Layman).
• Este kit de teste deve ser utilizado apenas para diagnóstico in vitro.
• Este kit de teste é dirigido para indivíduos com 18 anos ou mais. 
• Deixe o conteúdo do kit atingir a temperatura ambiente antes de teste.
• Para evitar salpicos ao adicionar-se a amostra, observe a devida 
proteção durante o teste.
• Se o resultado do teste de SARS-CoV-2 for positivo: nesse momento há 
uma suspeita de infeção por COVID-19, Entre imediatamente em contato 
com seu médico/clínico geral ou com o departamento de saúde local, 
Cumpra as orientações locais para autoisolamento, Realize um teste PCR 
para confirmação.
• Se o resultado do teste Influenza A/B for positivo: nesse momento há 
uma suspeita de infecção de Influenza A/B e o próximo passo é seguir as 
orientações locais.
• Os resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV-2, 
Influenza A e Influenza B, particularmente naquelas pessoas que 
estiveram em contato com o vírus.
• Não reutilize o kit de teste.
• Não use o kit de teste se qualquer componente estiver danificado ou 
quebrado.
• Não utilize o conteúdo do kit de teste após a data de validade impressa 
na parte externa da embalagem.
• Ao recolher uma amostra por zaragatoa nasal anterior utilize apenas o 
cotonete nasal anterior fornecido no kit.

• A precisão do teste depende diretamente da qualidade da amostra.  
Amostragem e manuseio inadequados de amostras podem afetar os 
resultados do teste.  Os resultados dos testes também podem ser 
afetados pela temperatura e humidade. 
• Baixas concentrações dos antigénios de SARS-CoV-2, Influenza A e 
Influenza B na amostra, podem levar s resultados negativos, pelo que a 
possibilidade de infeção não pode ser completamente eliminada.
• Alguns medicamentos (tais como uma alta concentração de 
medicamentos de venda livre ou de prescrição, por exemplo um spray 
nasal) nas amostras colhidas podem interferir no resultado do teste.  
Por favor, realize o teste novamente se o resultado for duvidoso. 
• Este produto serve apenas para testes qualitativos, sendo que a 
concentração específica de cada indicador deve ser medida usando 
outras metodologias quantitativas. 
• Os resultados deste teste servem apenas para referência clínica e não 
devem ser a única base para o diagnóstico.  Os resultados devem ser 
utilizados em combinação com observações clínicas e outros métodos 
de teste.
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A/Anhui/1/2013 (H7N9)

B/Colorado/06/2017 (Victoria)

B/Phuket/3073/2013 (Yamagata)

B/Chaoyang Beijing/12977/2017 (Yamagata) 
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• Desempenho clínico
1. Teste SARS-CoV-2
O desempenho do Kit de Teste Rápido de Antigénio Combinado SARS-CoV-2 & 
Influenza A/B (LFIA) foi estabelecido com 1410 amostras nasais anteriores colhidas em 
doentes com sintomas de COVID-19 dentro de 7 dias após o início dos sintomas. Duas 
amostras foram colhidas na mesma pessoa, uma amostra nasal anterior testada 
diretamente usando o Kit de Teste Rápido de Antigénio Combinado SARS-CoV-2 & 
Influenza A/B (LFIA) e uma amostra nasofaríngea testada pelo Kit de Teste RT-PCR. As 
amostras clínicas foram avaliadas como positivas ou negativas com o auxílio do 
método de referência RT-PCR. 

2. Teste de Influenza A/B
O desempenho do Kit de Teste Rápido de Antigénio Combinado SARS-CoV-2 & Influenza 
A/B (LFIA) foi estabelecido com 1410 amostras nasais anteriores colhidas de doentes 
com sintomas de Influenza em até 7 dias após o início dos sintomas. Duas amostras 
foram colhidas na mesma pessoas, uma amostra nasal anterior testada diretamente 
usando o Kit de Teste Rápido de Antigénio Combinado SARS-CoV-2 & Influenza A/B 
(LFIA) e uma amostra nasofaríngea testada pelo Kit de Teste RT-PCR. As amostras 
clínicas foram avaliadas como positivas ou negativas com o auxílio do método de 
referência RT-PCR.

Substância 
Endógena

Substância 
Exógena

Mucin
Whole Blood

Icteric (Bilirubin)
Rheumatoid factor

Triglycerides
Hemoglobin

Anti-nuclear antibody
Pregnant
Total IgG 
Total IgM
Total IgA

Mupirocin 
Tami�u (Oseltamivir Phosphate)

Fluticasone Propionate
Fluconazole

Zincum gluconium (i.e., Zicam)
Alkalol
Phenol

Phenylephrine hydrochloride
Oxymetazolin hydrochloride

Cromolyn
Oxymetazoline

Galphimia glauca, Sabadilla,
Albuterol
Acarbose

Oseltamivir
Chlorpheniramine
Diphenhydramine

Glimepiride  (Sulfonylureas)
Chlorothiazide

Acetylsalicylic acid
Amoxicillin
Ibuprofen

Beclomethasone 
Indapamide
Flunisolide 

Guaiacol glyceryl ether
Biotin 

Zanamivir
Tobramycin

Sulfur 
Ribavirin

Ephedrine
Benzocaine 

Menthol 
Budesonide

Triamcinolone
Dexamethasone 

Sodium chloride with preservatives
Lopinavir
Ritonavir 

Chloroquine phosphate 
Ivermectin

2% w/v
5% w/v

40 mg/dL 
200 IU/mL
1.5 mg/L
100 mg/L

>1:40
10-fold dilution

90 g/L
4 g/L

80 g/L
0.25% w/v
0.5% w/v
5% w/v
5% w/v
5% w/v

10% w/v
15% w/v
15% v/v
15% v/v
15% w/v
15% w/v
20% w/v

0.005 mg/dL
0.03 mg/dL
0.04 mg/dL
0.08 mg/dL
0.08 mg/dL

0.164 mg/dL
2.7 mg/dL
3 mg/dL

5.4 mg/dL
21.9 mg/dL
4.79 ng/mL
140 ng/ml

0.61 µg/mL
1 μg/mL

1.2 μg/mL
17.3 μg /mL
24.03 µg/mL
9.23 µg/mL
26.7 μg /mL
0.1 mg/mL

0.13 mg/mL
0.15 mg/mL
0.5 mg/mL
0.8 mg/mL
0.8 mg/mL

4.44 mg/mL
16.4 μg/L
16.4 μg/L
0.99 mg/L
4.4 mg/L

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Tipo Substâncias Potencialmente Interferentes Concentração Interferência (Sim/Não)

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 106 CFU/mL

1.0 x 106 CFU/mL

1.0 x 106 CFU/mL

1.0 x 106 CFU/mL

1.0 x 106 CFU/mL

1.0 x 106 CFU/mL

1.0 x 106 CFU/mL

1.0 x 106 CFU/mL

1.0 x 106 CFU/mL

1.0 x 106 CFU/mL

Reatividade Cruzada (Sim/Não)
Flu BSARS-CoV-2
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

/

/

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

/

/

/

/

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

/

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Human coronavirus 229E

Human coronavirus OC43

Human coronavirus NL63

Human coronavirus HKU1

MERS-coronavirus

SARS-coronavirus

SARS-CoV-2

In�uenza A H1N1

In�uenza A H3N2

In�uenza A H5N1

In�uenza A H7N9

In�uenza B Victoria

In�uenza B Yamagata

Parain�uenza virus Type 1

Respiratory syncytial virus

Enterovirus CA16e

Adenovirus

Mycoplasma pneumoniae

Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis

Bordetella pertussis

Legionella pneumophila

Streptococcus pneumoniae

Haemophilus Influenzae

Streptococcus pneumoniae

Mycobacterium tuberculosis

Candida albicans

Concentração TestadaPotencial de 
Reagente Cruzado Flu A

206

1204

1410

RT-PCR

0

1186

1186

206

18

224

Kit de Teste Rápido de Antigénio 
Combinado SARS-CoV-2 e 
Influenza A/B Medomics

Sensibilidade:      206/224         91.96% (87.60%~95.17%)

Especificidade: 1186/1186    100.00% (99.69%~100.00%)

Gripe A/B Positivo
Negativo

Total
PPV:                   206/206    100.00% (98.23%~100.00%)

NPV:             1186/1204         98.50% (97.65%~99.11%)

Precisão:     1392/1410         98.72% (97.99%~99.24%)

Gripe A/B Positivo Negativo Total

Sensibilidade:      198/229         86.46% (81.34%~90.61%)

Especificidade: 1181/1181    100.00% (99.69%~100.00%)

PPV:                198/198    100.00% (98.15%~100.00%)

NPV:           1181/1212        97.44% (96.39%~98.26%)

Precisão:   1379/1410        97.80% (96.89%~98.50%)

198

1212

1410

RT-PCR

0

1181

1181

198

31

229

Kit de Teste Rápido de Antigénio 
Combinado SARS-CoV-2 e 
Influenza A/B Medomics

Positivo para SARS-CoV-2
Negativo

Total

Positivo para 
SARS-CoV-2

Negativo Total
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Cuidado

SARS-CoV-2 &
Influenza A/B
Kit de Teste

Rápido
de Combo

(LFIA)

SARS-CoV-2 &
Influenza A/B
Kit de Teste

Rápido
de Combo

(LFIA)


