
CERTEST SARS-CoV-2 Card Test
Rapid Tes Untuk Mendeteksi Antigen

● Sudah termasuk swab kontrol positif SARS-CoV-2 steril
● Tes bisa dilakukan dimana saja
● Tidak memerlukan laboratorium medis/biosafety lab
● Dalam waktu 10 menit hasil sudah bisa didapat
● Hasil tes sensitivitas 92,9 % dan spesifisitas 99,6 % dibandingkan 
    dengan metode swab qPCR
● Nilai prediktif negatif 99,1 %
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CERTEST SARS-CoV-2 Card Test
Tes Untuk Mendeteksi Antigen
Rapid Test Antigen SARS-CoV-2 adalah immunoassay kromatografi untuk mendeteksi kualitatif 
antigen Coronavirus (SARS-CoV-2) pada spesimen Swab Nasofaring manusia, yang fungsinya 
membantu mendiagnosa Infeksi Coronavirus (SARS-CoV-2), dengan sensitivitas hingga
 92,9 % bila dibandingkan dengan qPCR.

Rapid Test ini merupakan sebuah alternatif yang penting dalam hal mengatasi kekurangan 
tes diagnostik secara global dan memungkinkan untuk mendapatkan hasil dengan cepat dan 
akurat.

Pemeriksaan Rapid Test Antigen SARS-CoV-2 adalah pemeriksaan yang cepat dan efisien, untuk 
mendiagnosa seseorang yang terinfeksi Corona virus (SARS-CoV-2).

Rapid Test Antigen SARS-CoV-2 penting untuk mendeteksi asimtomatik, dan pre-simtomatik 
infeksi Corona virus (SARS-CoV-2).

Grafik berikut menunjukkan evolusi penyakit :

Prosedur Tes
     Meskipun pemeriksaan ini sangat sederhana untuk dilakukan, 
namun pengambilan dan penanganan sampel dianggap berpotensi 
berbahaya, sehingga harus diperlakukan sebagai sampel infeksius, 
dan oleh petugas yang terlatih dan berkualifikasi.

Produk dari Certest Biotec - Spanyol 
Diimpor dan diedarkan oleh : 

PT. MRK Diagnostics - Indonesia
No. AKL : 20303027732 

©mrkdiagnostics2021

>> Perbandingan deteksi antigen dengan deteksi antibodi, periode 
       deteksi antigen lebih lama, dan diagnosa lebih awal.

1.  Tambahkan 15 tetes reagen dan masukan  
     Swab ke dalam tabung. Campur larutan  
     kemudian putar swab sekitar 15 detik.
2.  Keluarkan Rapid Test Antigen SARS-CoV 2  
     dari kemasan sebelum digunakan.
3.  Ambil 3 tetes sampel dari tabung
     pengujian, tuangkan ke “ S “ circular 
     windows.
4.  Tunggu warna yang akan muncul dan 
      baca  hasilnya dalam waktu 10 menit.

Negatif Positif

Invalid Invalid

Menggunakan Swab Nasofaring

Tehnik CerTest SARS-CoV-2 vs. qPCR
Mean Value 95% Confidence Interval

Sensitivitas 92,9 % 76.5 - 99.1%

Spesifisitas 99,6 % 97.6 - 100.0%

PPV 96,3 % 81.0 - 99.9%

NPV 99,1 % 97.0 - 99.9%

Sensitivitas & Spesifisitas

Deteksi antigen virus menunjukkan adanya virus, jadi hasil tes 
yang positif menunjukkan infeksi SARS-CoV-2. Spesifisitas tinggi 
menandakan akurasi yang tinggi dari hasil positif. Di sisi lain hasil 
negatif mungkin memerlukan konfirmasi dengan metode lain.

(*)Dengan mempertimbangkan rekomendasi untuk Deteksi Antigen dalam diagnosa 
infeksi SARS-CoV-2 menggunakan Rapid Test Immunoassay (11 September 2020) dari 
WHO, sensitivitas tes dihitung dengan sampel nasofaring dengan viral load tinggi (viral 
load tinggi diharapkan pada fase gejala awal penyakit (dengan 5-7 hari pertama penyakit) 
dalam kisaran deteksi tes Ag-RDT).

(1) Lab Virology CHU Amiens, France, November 2020.
(2) Lab Hospital University Asturias, Madrid, Spain, Oktober 2020.

Diagnosa non-invasif
Sampel Swab Nasofaring.

Tidak perlu peralatan tambahan
Semua komponen disertakan dalam kit 
termasuk Swab.

Biaya terjangkau
Menjangkau populasi lebih banyak.

Hasil cepat
Hanya dalam 10 menit.

Penggunaan dan interpretasi yang sangat 
sederhana. 
Lebih banyak tes dalam waktu bersamaan. 

Suhu 
Suhu penyimpanan dan pengiriman 2-30°C.

Box Kemasan berisi :
1. 20 Card Test
2. 20 Swab Nasofaring 
3. 1 Swab Kontrol Positif
4. IFU
5. 1 Botol Buffer
6. 1 Rak Tabung


