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EDI™ Novel Coronavirus COVID-19 IgG ELISA Kit 
Test immunoenzymatyczny (ELISA) do jakościowego wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko COVID-19 w ludzkiej surowicy. 

KT-1032    96 

PRZEZNACZENIE 
Zestaw przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in vitro. Służy do 
wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko COVID-19 w ludzkiej surowicy. 
Test służy do badań przesiewowych lub pomocy w diagnozowaniu COVID-
19. Pacjenci z przypadków zakażeń pojawiających się w większych 
zgrupowaniach ludzkich, wymagają diagnostyki lub diagnostyki różnicowej 
zakażeń nowym koronawirusem. Test został zwalidowany do wykonywania 
manualnego, ale może być dostosowany do zautomatyzowanego  

 
2. Rozcieńczalnik do próbek badanych pod kątem IgG  
     anty-COVID-19 (31218) 

Gotowy do użycia bufor do rozcieńczania próbek. 

Wielkość opakowania:   1 x 120 mL 

Przechowywanie:  2 – 8°C 

Postać:  Gotowy do użycia.

urządzenia. Test służy wyłącznie do wykrywania jakościowego. 
 

UŻYTKOWNIK 
Zestaw jest przeznaczony do profesjonalnego użytku w laboratorium  
lub przez pracowników służby zdrowia. 

 
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE FIZJOLOGII 
Nowy koronawirus z 2019 r. (COVID-19), należy do wirusów  
o  jednoniciowym RNA2. Porównania sekwencji genetycznych tego wirusa, 
wykazały podobieństwa do koronawirusa SARS-CoV i koronawirusów 
pochodzących od nietoperzy7. U ludzi, koronawirusy powodują infekcje 
dróg oddechowych3. Koronawirusy składają się z kilku białek: szczytowego 
S (S), otoczkowego (E), błonowego (M) i nukleokapsydu (N)4. Wyniki 
sugerują, że białko S wykazuje na tyle duże powinowactwo do receptora 
enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2), aby wykorzystać go jako 
mechanizm wniknięcia do komórki6. Uważa się, że transmisja koronawirusa 
pomiędzy ludźmi, występuje przede wszystkim przy bliskim kontakcie, 
drogą kropelkową, podczas kichania i kaszlu1. IgG to immunoglobulina, 
wytwarzana najobficiej w odpowiedzi na antygen i utrzymująca się w 
organizmie jeszcze długo po początkowej ekspozycji5. 

  

OPIS METODY 
Niniejszy zestaw ELISA został zaprojektowany, opracowany  
i wyprodukowany, w celu oceny jakościowej wytwarzania ludzkich 
przeciwciał klasy IgG przeciwko COVID-19 w surowicy. 
Test ten oparty jest na metodzie immunoenzymatycznej, w formacie 
mikropłytki. Kontrole i próbki surowicy ludzkiej rozcieńczone 1:100, 
dodawane są do dołków mikropłytki opłaszczonej pełnej długości białkiem 
rekombinowanym nukleokapsydu COVID-19. Po pierwszym okresie 
inkubacji, niezwiązana macierz białkowa zostaje usunięta oraz odpłukana. 
Następnie do każdej studzienki nanoszone są wskaźnikowe przeciwciała 
poliklonalne kozie przeciw ludzkim IgG, znakowane peroksydazą 
chrzanową (HRP). Jeśli w badanej próbce, znajdują się przeciwciała klasy 
IgG swoiste wobec koronawirusa, po okresie inkubacji powstaje 
immunokompleks „rekombinowanego antygenu COVID-19 – ludzkich 
przeciwciał IgG przeciwko COVID-19 – przeciwciał wskaźnikowych przeciw 
ludzkim IgG, znakowanych HRP”. Niezwiązane przeciwciała wskaźnikowe 
zostają usunięte w kolejnym etapie płukania. Na związane z dołkiem 
przeciwciała wskaźnikowe znakowane HRP, nanoszony jest następnie 
roztwór substratu, po czym następuje odczyt zaistniałej reakcji w czytniku 
spektrofotometrycznym dla mikropłytek. Aktywność enzymatyczna 
przeciwciał wskaźnikowych wiążących przeciwciała klasy IgG przeciwko 
COVID-19, znajdujących się na ściankach studzienki mikropłytki, jest 
proporcjonalna do poziomu przeciwciał klasy IgG przeciwko COVID-19  
w badanej próbce. 

 

ODCZYNNIKI: PRZYGOTOWANIE I RZECHOWYWANIE 
Zestaw, po otrzymaniu, musi być przechowywany w temperaturze 2-8°C. 
Data ważności znajduje się na etykiecie, na pudełku zestawu. Wszystkie 
składniki są stabilne do w/w określonej daty. 
 

1. Mikropłytka opłaszczona antygenem COVID-19 (31217) 
Mikropłytka opłaszczona rekombinowanym białkiem COVID-19.  

 

3. Przeciwciała wskaźnikowe przeciwko ludzkim IgG,      
    znakowane HRP (31220) 
Kozie przeciwciała poliklonalne przeciwko ludzkim IgG, znakowane 
HRP, w macierzy stabilizującej białka. 

Wielkość opakowania: 1 x 11 mL 

Przechowywanie:  2 – 8°C 

Postać:   Gotowe do użycia. 

4. Koncentrat do płukania ELISA (10010) 
Surfaktant w buforowanej fosforanami soli fizjologicznej z konserwantem 
nie zawierającym azydku. 

Wielkość opakowania: 1 x 30 mL 

Przechowywanie:  2 – 25°C 

   Postać:  30x roztwór stężony.  

Przed użyciem zawartość musi zostać 

rozcieńczona w 870 mL wody destylowanej  

i dobrze wymieszana. 

 
5. Substrat HRP ELISA (10020) 
Tetrametylobenzydyna (TMB) ze stabilizowanym nadtlenekiem 
wodoru. 

Wielkość opakowania: 1 x 15 mL 

Przechowywanie:  2 – 8°C 

Postać:  Gotowy do użycia.  
 

 
6. Roztwór stopujący ELISA (10030)  
Kwas siarkowy 0.5 M. 

Wielkość opakowania: 1 x 15 mL 

Przechowywanie:  2 – 25°C 

Postać:   Gotowy do użycia. 

7. Kontrola negatywna IgG anty-COIVD-19 (31221) 
Kontrola negatywna w macierzy zawierającej  albuminę surowicy 

bydlęcej ze stabilizatorem bez azydku. Kontrola nie zawiera surowic, 

które pochodziłyby od pacjentów zakażonych nowym typem 

koronawirusa. 

Wielkość opakowania: 1 x 1 mL 

Przechowywanie:  2 – 8°C 

Postać:   Gotowa do użycia. 

8. Kontrola pozytywna IgG anty-COVID-19 (31222) 
Kontrola pozytywna w macierzy zawierającej albuminę surowicy 

bydlęcej ze stabilizatorem bez azydku. Kontrola nie zawiera surowic, 

które pochodziłyby od pacjentów zakażonych nowym typem 

koronawirusa.  

Wielkość opakowania: 1 x 0,5 mL 

Przechowywanie:  2 – 8°C. 

Postać:   Gotowa do użycia. 

Wielkość opakowania: 1 x 96 dołków na mikropłytkę  
Przechowywanie:  2 – 8°C 

 Postać:   Gotowa do użycia.

 
 

 
 

REF 
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Odczynniki przeznaczone są wyłącznie do diagnostyki in vitro. Materiał 
wyjściowy dla reagentów zawierających albuminę surowicy bydlęcej, 
został uzyskany w 48 sąsiadujących stanach USA. Odczynniki zostały 
pozyskane, jedynie od zdrowych zwierząt, będących pod nadzorem 
weterynaryjnym i wolnych od chorób zakaźnych. Podczas wykonywania 
testu należy nosić rękawiczki i obchodzić się z odczynnikami tak, jakby 
były potencjalnie zakaźne. Należy unikać kontaktu z odczynnikami 
zawierającymi nadtlenek wodoru lub kwas siarkowy. 
Należy unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i ubrań. Nie połykać ani nie  
wdychać oparów. W przypadku kontaktu płukać miejsce dużą ilością 
wody, przez co najmniej 15 minut. Należy stosować dobre praktyki 
laboratoryjne. 
 

MATERIAŁY WYMAGANE, NIEDOSTARCZONE  
1. Precyzyjne pipety jednokanałowe o pojemności 10 μL, 25 μL,  

100 μL i 1000 μL itp. 
2. Wielokrotny aplikator cieczy (dyspenser), dozujący 100 μL. 
3. Jednorazowe końcówki do pipet, odpowiednie do dozowania 

powyższych objętości. 
4. Jednorazowe, szklane probówki 12x75 mm lub 13x100 mm. 
5. Jednorazowa, plastikowa butelka 1000 mL z nakrętkami. 
6. Folia aluminiowa. 
7. Woda dejonizowana lub destylowana. 
8. Plastikowe wieczko do przykrycia mikropłytki lub folia 

polietylenowa. 
9. Tryskawka do testów ELISA lub automatyczny (pół-automatyczny) 

system płukania. 
10. Spektrofotometryczny czytnik mikropłytek zdolny do odczytu 

absorbancji przy 450 nm.  

 

POBIERANIE I PRZECHOWYWANIE PRÓBEK  
Do wykonania testu w dwóch powtórzeniach, potrzebne jest zaledwie 

10 μL ludzkiej surowicy. Próbki należy zużyć tego samego dnia. Nie 

należy stosować próbek silnie zhemolizowanych. 

 

PROCEDURA WYKONANIA 
1. Przygotowanie odczynników 

1. Doprowadzić odczynniki do temperatury pokojowej. 

Odczynników z zestawów o różnych numerach partii, nie 

należy łączyć ani zamieniać. 

2. Koncentrat do płukania ELISA (10010) rozcieńczyć przed 

użyciem do roztworu roboczego. Szczegółowe informacje 

zawiera sekcja ODCZYNNIKI.  

2. Przygotowanie próbki 

1. Rozcieńczyć próbkę w stosunku 1:100, w roztworze roboczym 

rozcieńczalnika do próbek badanych pod kątem IgG anty-

COVID-19 (31218). Na każde 10 μL próbki, wymagane jest 

1000 μL roztworu roboczego rozcieńczalnika do próbek 

badanych pod kątem IgG anty-COVID-19 (31218). 

2. Dobrze wymieszaj przed wykonaniem testu.  

3. Procedura wykonania 

1. Umieść w uchwycie taką liczbę pasków z dołkami (31217), aby 

wystarczyły na przeprowadzenie oznaczeń dla kontroli 

negatywnej (31221) w 3 powtórzeniach, kontroli pozytywnej 

(31222) w pojedynczym powtórzeniu oraz próbek w dwóch 

powtórzeniach. 

2. Konfiguracja testu 

 

 
3. Dodaj 100 μL kontroli (31221, 31222) i rozcieńczone  

w stosunku 1:100 próbki, do odpowiednich dołków mikropłytki. 

4. Delikatnie wymieszaj i przykryj płytkę materiałem uszczelniającym 

do płytek oraz folią aluminiową. Inkubuj w temperaturze 

pokojowej (20–25°C) przez 30 minut. 

5. Usuń materiał uszczelniający do płytek. Odciągnij zawartość 

każdego dołka. Każdą studzienkę przepłucz 5 razy, dozując 350 

μL rozcieńczonego roztworu do płukania (10010) do każdego 

dołka, a następnie całkowicie odciągnij zawartość. Alternatywnie 

można zastosować automatyczną płuczkę do mikropłytek. 

6. Dodaj do dołków po 100 µL  przeciwciała wskaźnikowego 

przeciwko ludzkim IgG, znakowanego HRP (31220). 

7. Delikatnie wymieszaj i przykryj płytkę materiałem uszczelniającym 

i folią aluminiową. Inkubuj w temperaturze pokojowej (20–25°C) 

przez 30 minut. 

8. Usuń materiał uszczelniający do płytek. Odciągnij zawartość 

każdego dołka. Każdą studzienkę przepłucz 5 razy, dozując 350 

μL rozcieńczonego roztworu do płukania (10010) do każdego 

dołka, a następnie całkowicie odciągnij zawartość. Alternatywnie 

można zastosować automatyczną płuczkę do mikropłytek. 

9. Dodaj 100 μL substratu (10020) do dołków. 

10. Delikatnie wymieszaj i przykryj płytkę materiałem uszczelniającym 

i folią aluminiową. Inkubuj w temperaturze pokojowej (20–25°C) 

przez 20 minut. 

11. Usuń folię aluminiową i dodaj 100 μL roztworu stopującego 

(10030) do każdego z dołków. Wymieszaj, poprzez delikatne 

opukiwanie płytki. 

12. Odczytaj wartość absorpcji przy 450 nm, w ciągu 10 minut, za 

pomocą czytnika mikropłytek. 

 

 UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA 
1. Zaleca się, aby wszystkie próbki były testowane w dwóch 

powtórzeniach. Średni odczyt wartości absorbancji dla każdego 
powtórzenia, powinien być wykorzystany do redukcji danych  
i obliczenia wyników. 

2. Odczynniki wrażliwe na światło, trzymaj w oryginalnych butelkach  
i unikaj niepotrzebnego narażenia na  działanie światła. 

3. Nieużywane paski opłaszczone przeciwciałem, przechowuj  
w szczelnie zamkniętej foliowej torbie Ziploc, ze środkiem 
pochłaniającym wilgoć. 

4. Aby zapewnić odtwarzalność testu, konieczna jest ostrożność 
oraz stosowanie odpowiednio skalibrowanych urządzeń do 
pipetowania. 

5. Czas inkubacji lub temperatura inne niż te, podane w ulotce, mogą 
mieć wpływ na wyniki.  

6. Unikaj powstawania pęcherzyków powietrza w mikrodołku, 
ponieważ może to skutkować niższą wydajnością procesu 
wiązania i wyższym CV% powtórzonego odczytu. 

7. Wszystkie odczynniki należy przed użyciem delikatnie i dokładnie 
wymieszać. Unikać spienienia. 

KONTROLA JAKOŚCI 
Aby zapewnić poprawność wyników, każdy test musi zawierać zarówno 
kontrole negatywne, jak i pozytywne. Średnia wartość absorbancji 
kontroli negatywnej wynosi mniej niż 0,25, a wartość absorbancji 
kontroli pozytywnej nie jest mniejsza niż 0,30. Zalecamy również, aby 
wszystkie testy zawierały własne kontrole laboratoryjne, oprócz tych 
dostarczonych z zestawem.     

INTERPRETACJA WYNIKÓW 
1. Oblicz średnią wartość absorbancji kontroli negatywnej (xNC). 
2. Oblicz wartość cut off, stosując następujące formuły: 

• Pozytywne cut off = 1,1 X (xNC + 0,18) 

• Negatywne cut off = 0,9 x (xNC + 0,18) 

3. Określ interpretację próbki, porównując OD z poniższą tabelą: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rząd Pasek 1 Pasek 2 Pasek 3 

A  Kontrola 
Negatywna 

 

PRÓBKA 3 
 

PRÓBKA 7 

B  Kontrola 
Negatywna 

 

PRÓBKA 3 
 

PRÓBKA 7 

C  Kontrola 
Negatywna 

 

PRÓBKA 4 
 

PRÓBKA 8 

D 
Kontrola  
Pozytywna 

 

PRÓBKA 4 
 

PRÓBKA 8 

E 
 

PRÓBKA 1 
 

PRÓBKA 5 
 

PRÓBKA 9 

F 
 

PRÓBKA 1 
 

PRÓBKA 5 
 

PRÓBKA 9 

G 
 

PRÓBKA 2 
 

PRÓBKA 6 
 

PRÓBKA 10 

H 
 

PRÓBKA 2 
 

PRÓBKA 6 
 

PRÓBKA 10 
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4. Rasa i region geograficzny mogą mieć wpływ na wyniki próbek     
  od zdrowych pacjentów. Laboratoria mogą określić lub  
      zmodyfikować wartość cut off na podstawie dodatkowej walidacji. 

 

OGRANICZENIA PROCEDURY 
1. Test ten służy wyłącznie do jakościowej oceny oraz diagnozy  

i nie powinien być wyłączną podstawą diagnostyki klinicznej i 
leczenia. Aby zakażenie nowym koronawirusem (COVID-19) 
zostało potwierdzone, wyniki muszą być interpretowane w 
kontekście objawów klinicznych pacjenta, w połączeniu z innymi 
testami. 

2. Pacjenci zakażeni nowym koronawirusem (COVID-19) w 
pierwszym tygodniu po zakażeniu, mogą wykazywać ujemne 
wyniki dla przeciwciał IgG. Ponadto pacjenci ze słabą reakcją 
autoimmunologiczną lub innymi chorobami, które wpływają na 
funkcję autoimmunologiczną, niewydolnością ważnych narządów  
i stosujący leki hamujące działanie układu immunologicznego, 
mogą również dawać negatywne wyniki dla przeciwciał IgG wobec 
nowego koronawirusa. Wcześniejsze przebyte zakażenie SARS 
lub innym szczepem koronawirusa, może powodować lekkie 
dodatnie wyniki, ze względu na podobieństwo różnych szczepów.  

3. Zanieczyszczenie próbek surowicy lub odczynników bakteriami lub 
grzybami lub zanieczyszczenie krzyżowe między odczynnikami, 
może powodować błędne wyniki. 

4. Woda dejonizowana zawierająca żywice poliestrowe, może 
inaktywować peroksydazę chrzanową. 

 
  CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI 

Opracowanie testu 
Test został opracowany przez ocenę ośmiu, dostępnych komercyjnie, 
antygenów COVID-19, pod kątem optymalnego zastosowania w tym 
teście serologicznym. Testy najpierw oceniono na próbkach surowicy 
zdrowego pacjenta, w celu uzyskania negatywnych wyników testu. 
Testy poddano dalszej ocenie na 20 próbkach surowicy o dodatnim 
wyniku, od pacjentów z potwierdzoną chorobą COVID-19, 
przebadanych metodą RT-PCR. Do opracowania zestawu, wybrano 
antygen o najlepszej wydajności. W tym czasie, zidentyfikowano 
reaktywność krzyżową, ale wyeliminowano ją podczas ostatecznego 
wyboru antygenu. 

    
  Reaktywność/Przynależność 

Chociaż w genomie SARS-CoV-2 zidentyfikowano mutacje w miarę 
rozprzestrzeniania się wirusa, nie opisano żadnych serologicznie 
unikalnych szczepów, w stosunku do pierwotnie wyizolowanego wirusa 
(badania te są obecnie wyjątkowo ograniczone). 

 

  Granica wykrywalności 
Trzy partie materiału przebadano za pomocą jednego testu, przy użyciu 
ślepej próby kontrolnej w szesnastu powtórzeniach. LoD obliczono jako 
średnią OD dla ślepej próby kontrolnej plus trzykrotność odchylenia 
standardowego. Z trzech partii badania, ustalono najwyższą wartość dla 
LoD na 0,0666. Wyniki są następujące: 

 
 
 
 
 

 
Jedną partię materiału przebadano za pomocą jednego testu, przy użyciu 
trzech próbek (silnie dodatniej, słabo dodatniej i ujemnej), w szesnastu 
powtórzeniach. We wszystkich szesnastu powtórzeniach, próbki 1 i 2 
miały wynik dodatni, a próbka 3 ujemny. Powtarzalność wyników jest 
bardzo zadowalająca przy akceptowalnym CV. Wyniki są następujące: 

 

 

 
 Odtwarzalność 
Jedną partię materiału przebadano za pomocą dwunastu testów, przy 
użyciu trzech próbek (silnie dodatniej, słabo dodatniej i ujemnej), w dwóch 
powtórzeniach oraz zestaw kontroli pozytywnych i negatywnych w trzech 
powtórzeniach. We wszystkich dwunastu testach, próbki 1 i 2 miały wynik 
dodatni, a próbka 3 ujemny. Odtwarzalność wyników jest bardzo 
zadowalająca przy akceptowalnym CV. Wyniki są następujące: 

 

 
 
 

 
 

 Swoistość klasy 
Aby ocenić swoistość klasy, dziesięć próbek surowicy pacjentów z 
COVID-19, potwierdzonych metodą RT-PCR, przebadano w dwóch 
powtórzeniach za pomocą zestawów IgG i IgM ELISA, firmy Epitope 
Diagnostics, Inc. Próbki 1-5 są dodatnie dla przeciwciał klasy IgM, a 
ujemne dla przeciwciał klasy IgG. Próbka 1 jest naturalna i nie poddana 
obróbce, dodatnia dla przeciwciał klasy IgM, ujemna dla przeciwciał klasy 
IgG. Próbki 2–5 były pierwotnie dodatnie dla przeciwciał klasy IgG i IgM, 
ale zastosowano białko A/ProSep A do usunięcia IgG. Próbki 6-10 są 
dodatnie dla przeciwciał klasy IgG i ujemne dla przeciwciał klasy IgM. 
Wszystkie próbki 6–10 są naturalne i nie poddane obróbce, dodatnie dla 
przeciwciał klasy IgG i ujemne dla przeciwciał klasy IgM. Zgodność 
między wynikami tego testu wynosi 100%. To pokazuje, że test jest 
swoisty dla wykrywania przeciwciał klasy IgG bez reakcji krzyżowej dla 
przeciwciał klasy IgM przeciwko COVID-19. Wyniki są następujące: 

ID Próbki Wynik  IgM Wynik IgG 

Próbka 1 + - 
Próbka 2 + - 

Próbka 3 + - 

Próbka 4 + - 

Próbka 5 + - 
Próbka 6 - + 

Próbka 7 - + 

Próbka 8 - + 

Próbka 9 - + 
Próbka 10 - + 

 
 Reaktywność krzyżowa 
Duża liczba próbek o wyniku ujemnym (N = 570) pobrana w USA przed 
grudniem 2019 r., została przebadana w populacji o wysokiej częstości 
szczepień przeciwko i/lub zakażeniu, następującymi wirusami, swoistość 
wynosi 99,8%, w tym czasie nie należy oczekiwać testów reaktywności 
krzyżowej następujących wirusów:  
 

przeciw grypie typu A (IgG i IgM) 

przeciw grypie typu B (IgG i IgM) 

przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C (IgG i IgM) 

przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B (IgG i IgM) 

przeciw pałeczce grypy (IgG i IgM) 

przeciw 229E (alfa koronawirus) 

przeciw NL63 (alfa koronawirus) 

przecw OC43 (beta koronawirus) 

przeciw HKU1 (beta koronawirus) 

ANA 

przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu  
(IgG i IgM) 

przeciw HIV 

 
Aby wykazać reaktywność krzyżową testu, firma Epitope Diagnostics, Inc. 
zastosowała wymagane przez FDA minimum 5 pojedynczych próbek, 
przebadanych w dwóch powtórzeniach dla każdej choroby/czynnika 
zakaźnego, przy użyciu naturalnych próbek, potwierdzonych 
ogólnodostępnymi testami diagnostycznymi. Wszystkie próbki zostały 
pobrane z naturalnych materiałów z wykorzystaniem surowic pacjentów  
z chorobami podstawowymi w ostrych lub rekonwalescencyjnych stadiach 
zakażenia.

Interpretacja Przedział Wyniki 

Negatywny Wartość pomiaru ≤ 
negatywne cut off 

Próbka nie zawiera przeciwciał 
IgG swoistych dla nowego 
koronawirusa (COVID-19) 

Pozytywny Wartość pomiaru ≥ 
pozytywne cut off 

Próbka zawiera przeciwciała IgG 
swoiste dla nowego koronawirusa 

(COVID-19) 

Graniczny 
 

Ponownie przetestuj próbkę  
w połączeniu z innymi testami 

klinicznymi 

 

Negatywne cut off< 
Wartość pomiaru < 
pozytywne cut off 

Powtarzalność 
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Choroby i czynniki zakaźne wybrano na podstawie zaleceń z Programu 
FDA EUA. Zalecenie obejmowało również pałeczkę grypy  
i rynowirus, ale przebadanie tego materiału było niemożliwe, z powodu 
braku dostępności.  
 

protein for risk of human transmission. Science China Life Sciences. 
Doi: 10.1007/s11427-020-1637-5 

7. Zhou, P., Yang, X.-L., Wang, X.-G., Hu, B., Zhang, L., Zhang, W., … Shi, Z.-L. 
(2020). A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat 
origin. Nature. Doi: 10.1038/s41586-020-2012-7 

 

POMOC TECHNICZNA I OBSŁUGA KLIENTA 

Aby uzyskać pomoc techniczną lub złożyć zamówienie, 
prosimy o kontakt z Epitope Diagnostics, Inc. Pod numerem 
(858) 693-7877 lub faksem na numer (858) 693-7678. 

 
 
Stabilność w transporcie 
Jedna partia materiału została wysłana z Epitope Diagnostics, Inc.  
w San Diego w Kalifornii, do zewnętrznego miejsca w Stanach 
Zjednoczonych i zwrócona. Zestaw zapakowano w styropianowe pudło 
wypełnione niebieskim lodem, którego nie wymieniano przez czas 
trwania badania, w celu symulacji warunków transportu. Zestawy 
znajdowały się w takim stanie przez 12 dni. Porównanie wartości 
uzyskanych przed i po transporcie, wykazuje stabilność materiałów. 
Wyniki są następujące: 

 
 

Wyprodukowane przez 
Epitope Diagnostics, Inc. 
7110 Carroll Road 
San Diego, CA 92121, US 

Odwiedź stronę www.epitopediagnostics.com, 

by dowiedzieć się więcej o produktach i usługach. 
MDSS GmbH 
Schiffgraben 41, 
30175 Hannover, Niemcy 

 

 SYMBOLE (EN 980/ISO 15223) 

 
 

 

 

 

  BADANIA  KLINICZNE 

 

   

Próbki pacjentów przebadano za pomocą zestawu IgG ELISA w czterech 
lokalizacjach: Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w Chinach, 
Szpitalu Uniwersyteckim w Chinach, laboratorium w Stanach 
Zjednoczonych oraz laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego w Stanach 
Zjednoczonych. Grupa badana składała się z pacjentów zdrowych  
z próbkami pobranymi przed wybuchem COVID-19 (N = 624) i pacjentów 
z zakażeniem potwierdzonym metodą RT-PCR (N = 187).  
Wyniki są następujące:  

 
  Potwierdzony 

pozytywny 
Potwierdzony 
negatywny 

 Pozytywny 184 1 
 Negatywny 3 623 

 
Całkowity 

187 624 
 

PPA 98.4% 95% CI (Wynik Wilsona): 0.954- 0.995 

NPA 99.8% 95% CI (Wynik Wilsona): 0.991-0.9997 

  GWARANCJA 
Gwarantuje się, że ten produkt działa zgodnie z opisem na 
etykiecie i w literaturze, jeśli jest używany zgodnie ze wszystkimi 
instrukcjami. Firma Epitope Diagnostics Inc., WYKLUCZA 
JAKIEKOLWIEK DOMNIEMANE GWARANCJE 
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO 
OKREŚLONEGO CELU, firma Epitope Diagnostics Inc., w 
żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
pośrednie. Wymiana produktu lub zwrot kwoty zakupu, jest 
wyłącznym zadośćuczynieniem dla nabywcy. Niniejsza 
gwarancja daje określone prawa, które mogą się zmieniać w 
zależności od kraju.  
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INTENDED USE 
This kit is for in vitro diagnostics use only. The kit is detecting novel 
COVID-19 IgG antibody in human serum. It is for screening or to aid in 
the diagnosis of COVID-19.  Patients with suspected clustering cases 
require diagnosis or differential diagnosis of novel coronavirus 
infection. The assay is validated manually, but can be adapted to an 
automated instrument. The assay is for the qualitative detection 
 

INTENDED USER 
This kit is for laboratory professional use or healthcare professionals. 
 

SUMMARY OF PHYSIOLOGY 
2019 novel coronavirus (COVID-19) is a single-stranded RNA 
coronavirus2. Comparisons of the genetic sequences of this virus have 
shown similarities to SARS-CoV and bat coronaviruses
coronaviruses cause respiratory infections3.  Coronaviruses are 
composed of several proteins including the spike (S), envelope (E), 
membrane (M), and nucleocapsid (N)4. Results suggest that the spike
protein retains sufficient affinity to the Angiotensin converting enzyme 
2 (ACE2) receptor to use it as a mechanism of cell entry
human transmission of coronaviruses is primarily thought to occur 
among close contacts via respiratory droplets generated by sn
and coughing1. IgG is the most abundantly found immunoglobulin to be 
produced in response to an antigen and will be maintained in the body 
after initial exposure for long term response5. 
 
ASSAY PRINCIPLE 
This ELISA kit is designed, developed, and produced for the qualitative 
measurement of the human anti-COVID-19 IgG antibody in serum. 
This assay utilizes the microplate based enzyme immunoassay 
technique. 
 
Assay controls and 1:100 diluted human serum samples are added to 
the microtiter wells of a microplate that was coated with COVID
recombinant full length nucleocapsid protein. After the first incubation 
period, the unbound protein matrix is removed with a subsequent 
washing step. A horseradish peroxidase (HRP) labeled polyclonal goat 
anti-human IgG tracer antibody is added to each well. After an 
incubation period, an immunocomplex of "COVID-19 recombinant 
antigen – human anti-COVID-19 IgG antibody - HRP labeled anti
human IgG tracer antibody" is formed if there is specific coronavirus 
IgG antibody present in the tested specimen. The unbound tracer 
antibody is removed by the subsequent washing step. HRP
tracer antibody bound to the well is then incubated with a substrate 
solution in a timed reaction and then measured in a spectrophotometri
microplate reader. The enzymatic activity of the tracer antibody bound 
to the anti-COVID-19 IgG on the wall of the microtiter well is 
proportional to the amount of the anti-COVID-19 IgG antibody level in 
the tested specimen. 
 
REAGENTS: PREPARATION AND STORAGE 
This test kit must be stored at 2 – 8°C upon receipt. For the expiration 
date of the kit refer to the label on the kit box. All components are 
stable until this expiration date. 
 

1. COVID-19 antigen coated Microplate (31217
Microplate coated with COVID-19 recombinant protein.
Qty: 1 x 96 well microplate 

Storage: 2 – 8°C 

Preparation: Ready to use. 

 

Novel Coronavirus COVID-19 IgG ELISA
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) for the qualitative detection of the COVID-19 Ig
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2. COVID-19 IgG Sample Diluent
A ready-to-use sample dilution buffer. 
Qty: 1 x 120 mL 

Storage: 2 – 8°C 

Preparation: Ready to use.  
 
 

3. HRP labeled Anti-hIgG Tracer Antibody 
HRP labeled polyclonal goat anti-human
stabilized protein matrix. 
Qty: 1 x 11 mL 

Storage: 2 – 8°C 

Preparation: Ready to use.  
 

4. ELISA Wash Concentrate (10010)
Surfactant in a phosphate buffered saline with non
preservative. 
Qty: 1 x 30 mL 

Storage: 2 – 25°C 

Preparation: 30X Concentrate. The contents must be 
diluted with 870 mL distilled water and mixed 
well before use.  

 

5. ELISA HRP Substrate (10020)
Tetramethylbenzidine (TMB) with stabilized hydrogen 
peroxide. 
Qty: 1 x 15 mL 

Storage: 2 – 8°C 

Preparation: Ready to use. 
 

6. ELISA Stop Solution (10030) 
0.5 M sulfuric acid. 
Qty: 1 x 15 mL 

Storage: 2 – 25°C 

Preparation: Ready to use. 
  
7. COVID-19  IgG Negative Control (31221)
Negative control with a bovine serum albumin based matrix 
with non-azide preservative. Control products do not contain 
any serum from patients with new type of coronavirus 
infection. 
Qty: 1 x 1 mL 

Storage: 2 – 8°C. 

Preparation: Ready to use. 

 
8. COVID-19  IgG Positive Control (31222)
Positive control with a bovine serum albumin based matrix 
with non-azide preservative. Control products do not contain 
any serum from patients with new type of coronavirus 
infection. 
Qty: 1 x 0.5 mL 

Storage: 2 – 8°C. 

Preparation: Ready to use. 

IgG ELISA Kit 

19 IgG in human serum. 
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IgG Sample Diluent (31218) 
 

IgG Tracer Antibody (31220)  
human IgG antibody in a 

. ELISA Wash Concentrate (10010) 
phosphate buffered saline with non-azide 

30X Concentrate. The contents must be 
diluted with 870 mL distilled water and mixed 

. ELISA HRP Substrate (10020) 
Tetramethylbenzidine (TMB) with stabilized hydrogen 

 

IgG Negative Control (31221) 
Negative control with a bovine serum albumin based matrix 

azide preservative. Control products do not contain 
any serum from patients with new type of coronavirus 

IgG Positive Control (31222) 
Positive control with a bovine serum albumin based matrix 

azide preservative. Control products do not contain 
any serum from patients with new type of coronavirus 
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SAFETY PRECAUTIONS 
The reagents are for in-vitro diagnostic use only. Source material 
which contains reagents of bovine serum albumin was derived in the 
contiguous 48 United States. It was obtained only from healthy donor 
animals maintained under veterinary supervision and found free of 
contagious diseases. Wear gloves while performing this assay and 
handle these reagents as if they were potentially infectious. Avoid 
contact with reagents containing hydrogen peroxide, or sulfuric acid. 
Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Do not ingest or inhale 
fumes. On contact, flush with copious amounts of water for at least 15 
minutes. Use Good Laboratory Practices.  
 
MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED 
1. Precision single channel pipettes capable of delivering 10 µL, 25 

µL, 100 µL, and 1000 µL, etc. 
2. Repeating dispenser suitable for delivering 100 µL. 
3. Disposable pipette tips suitable for above volume dispensing. 
4. Disposable 12 x 75 mm or 13 x 100 glass tubes. 
5. Disposable plastic 1000 mL bottle with caps. 
6. Aluminum foil. 
7. Deionized or distilled water. 
8. Plastic microtiter well cover or polyethylene film. 
9. ELISA multichannel wash bottle or automatic (semi-automatic) 

washing system. 
10. Spectrophotometric microplate reader capable of reading 

absorbance at 450 nm. 
 
SAMPLE COLLECTION & STORAGE 
Only 10 μL of human serum is required for measurement in duplicate. 
Samples should only be used on the same day. Severe hemolytic 
samples should not be used. 

ASSAY PROCEDURE 
1. Reagent Preparation 

1. Prior to use, allow all reagents to come to room temperature. 
Reagents from different kit lot numbers should not be 
combined or interchanged. 

2. ELISA Wash Concentrate (10010) must be diluted to 
working solution prior to use. Please see REAGENTS 
section for details. 

2. Sample Preparation 
1. Dilute sample by a 1:100 dilution ratio with the COVID-19 

IgG Sample Diluent (31218). For each 10 μL of sample, 
1000 μL of COVID-19 IgG Sample Diluent (31218) is 
needed. 

2. Mix well prior to performing the assay.  
 

3. Assay Procedure 
1. Place a sufficient number of microwell strips (31217) in a 

holder to run the negative control (31221) in triplicate, the 
positive control (31222) in singlet, and samples in duplicate. 

2. Test Configuration 
 

Row Strip 1 Strip 2 Strip 3 

A Negative 
Control 

SAMPLE 3 SAMPLE 7 

B Negative 
Control 

SAMPLE 3 SAMPLE 7 

C Negative 
Control 

SAMPLE 4 SAMPLE 8 

D 
Positive Control SAMPLE4 SAMPLE 8 

E 
SAMPLE 1 SAMPLE 5 SAMPLE 9 

F 
SAMPLE 1 SAMPLE 5 SAMPLE 9 

G 
SAMPLE 2 SAMPLE 6 SAMPLE 10 

H 
SAMPLE 2 SAMPLE 6 SAMPLE 10 

3. Add 100 µL of controls (31221, 31222) and 1:100 diluted 
samples into the designated microwells. 

4. Mix gently and cover the plate with one plate sealer and 
aluminum foil. Incubate at room temperature (20-25 ºC) for 
30 minutes.  

5. Remove the plate sealer. Aspirate the contents of each well. 
Wash each well 5 times by dispensing 350 µL of diluted 
wash solution (10010) into each well, and then completely 
aspirate the contents. Alternatively, an automated microplate 
washer can be used. 

6. Add 100 µL of the HRP labeled Anti-hIgG Tracer Antibody 
(31220) into the microwells. 

7. Mix gently and cover the plate with one plate sealer and 
aluminum foil. Incubate at room temperature (20-25 ºC) for 
30 minutes.  

8. Remove the plate sealer. Aspirate the contents of each well. 
Wash each well 5 times by dispensing 350 µL of diluted 
wash solution (10010) into each well, and then completely 
aspirate the contents. Alternatively, an automated microplate 
washer can be used. 

9. Add 100 µL of the substrate (10020) into the microwells. 
10. Mix gently and cover the plate with aluminum foil. Incubate 

at room temperature (20-25 ºC) for 20 minutes.  
11. Remove the aluminum foil and add 100 µL of stop solution 

(10030) into each of the microwells. Mix by gently by tapping 
the plate. 

12. Read the absorbance at 450 nm within 10 minutes with a 
microplate reader.  
 

PROCEDURAL NOTES 
1. It is recommended that all samples be assayed in duplicate. The 

average absorbance reading of each duplicate should be used for 
data reduction and the calculation of results. 

2. Keep light-sensitive reagents in the original bottles and avoid 
unnecessary exposure to the light. 

3. Store any unused antibody-coated strips in the foil Ziploc bag with 
desiccant to protect from moisture. 

4. Careful technique and use of properly calibrated pipetting devices 
are necessary to ensure reproducibility of the test. 

5. Incubation times or temperatures other than those stated in this 
insert may affect the results. 

6. Avoid air bubbles in the microwell as this could result in lower 
binding efficiency and higher CV% of duplicate reading. 

7. All reagents should be mixed gently and thoroughly prior to use. 
Avoid foaming. 

 
QUALITY CONTROL 
To assure the validity of the results each assay must include both 
negative and positive controls. The average value of the absorbance of 
the negative control is less than 0.25, and the absorbance of the 
positive control is not less than 0.30. We also recommend that all 
assays include the laboratory’s own controls in addition to those 
provided with this kit. 
 
 

INTERPRETION OF RESULTS  
1. Calculate the average value of the absorbance of the 

negative control (xNC). 
2. Calculate the cutoffs using the following formulas:   

 Positive cutoff = 1.1 X (xNC + 0.18) 
 Negative cutoff = 0.9 x (xNC + 0.18)  

3. Determine the interpretation of the sample by comparing the 
OD to the following table: 
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Interpretation Interval Results 
Negative Measured value ≤ 

negative cutoff  
The sample does not contain the new 
coronavirus ( COVID-19 ) IgG- related 

antibody 
Positive Measured value ≥ 

positive cutoff 
The sample contains novel 

coronavirus ( COVID-19 ) an IgG -
associated antibodies. 

Borderline Negative cutoff ﹤ 
Measured value ﹤ 

Positive cutoff 

Retest the sample in conjunction with 
other clinical tests.  

 
4. Race and geographical region may affect the results from 

normal donor samples. Laboratories may establish or modify 
the cutoff based upon additional validation. 

 
LIMITATIONS OF THE PROCEDURE 
1. This test is only for qualitative detection. Test results should not 

be the sole basis for clinical diagnosis and treatment. The 
confirmation of infection with novel coronavirus (COVID-19) must 
be combined with the patient's clinical signs in conjunction to 
other tests. 

2. In the first week of the onset of the infection with the novel 
coronavirus (COVID-19) patients results may be negative for IgG. 
In addition, patients with low immunity or other diseases that 
affect immune function, failure of important systemic organs, and 
use of drugs that suppress immune function can also lead to 
negative results of new coronavirus IgG. Previous infection of 
SARS or other coronavirus strain may cause a light IgG positive 
in view of similarity of different strains.  

3. Bacterial or fungal contamination of serum specimens or 
reagents, or cross-contamination between reagents may cause 
erroneous results. 

4. Water deionized with polyester resins may inactive the 
horseradish peroxidase enzyme. 

 
 

PERFORMANCE CHARACTERISTICS 
Assay Development 
This assay was developed by evaluating eight commercially available 
COVID-19 antigens to screen for optimal use in this serological test. 
The assays were first evaluated with normal healthy donor serum 
samples to obtain negative test results. The assays were further 
evaluated with 20 positive serum samples from confirmed COVID-19 
patients tested by RT-PCR. The best performing antigen was selected 
for the development of the kit. During this time, cross-reactivity was 
identified, but eliminated during the final selection of the antigen. 
 
Reactivity/Inclusivity  
Although mutations in the SARS-CoV-2 genome have been identified 
as the virus has spread, no serologically unique strains have been 
described relative to the originally isolated virus (this research is 
exceptionally limited at present). 
 
Limit of Detection 
Three lots of material were tested with one assay using a blank control 
in sixteen replicates. The LoD was calculated as the mean of the OD 
for the blank control plus three times the standard deviation.  The 
highest value of the three runs was established for the LoD at 
0.0666.The results are as follows: 
 
 

 

 
Repeatability 
One lot of material was tested with one assay using three samples 
(strong positive, light positive, and negative) in sixteen replicates. For 
all sixteen replicates, sample 1 and 2 are positive and in sample 3 is all 
negative. The repeatability results are very satisfactory with acceptable 
CV. The results are as follows: 
 

 
 

Reproducibility 
One lot of material was tested over twelve assays using three samples 
(strong positive, light positive, and negative) in two replicates and a set 
of positive and negative controls in three replicates. For all twelve 
assays, sample 1 and 2 are positive and sample 3 is all negative. The 
results for reproducibility are very satisfactory with an acceptable CV.  
The results are as follows: 
 

 
 

 
Class Specificity 
To evaluate class specificity, Ten RT-PCR confirmed COVID-19 
patient serum samples were tested in duplicate in the Epitope 
Diagnostics, Inc. IgG and IgM ELISA Kits. Samples 1 - 5 are IgM 
positive and IgG negative.  Sample 1 is a natural and untreated IgM 
positive, IgG negative. Sample 2 - 5 were originally positive for IgG and 
IgM but used protein A/ProSep A to remove the IgG.  Samples 6 -10 
are IgG positive and IgM negative. All samples 6 - 10 are natural and 
untreated IgG positive, IgM negative. There is 100% agreement 
between the results of this test. This demonstrates that the assay is 
specific to the detection of IgG class without cross reaction to COVID-
19 IgM class.  The results are as follows: 
 

 
 
Cross-Reactivity 
A large number of known negative samples (N=570) collected in the 
US prior to December 2019  were tested from a population with a high 
prevalence of vaccination against, and/or infection with, the following 
viruses, and specificity of 99.8% is observed, cross-reactivity testing 
for the following viruses would not be expected at this time: 
 

anti-influenza A (IgG and IgM) 

anti-influenza B (IgG and IgM) 

anti-HCV (IgG and IgM) 

anti-HBV (IgG and IgM) 

anti-Haemophilus influenzae (IgG and IgM) 

anti-229E (alpha coronavirus) 

anti-NL63 (alpha coronavirus) 

anti-OC43 (beta coronavirus) 

anti-HKU1 (beta coronavirus)  

ANA 

anti-respiratory syncytial virus (IgG and IgM) 

anti-HIV 

 
To demonstrate cross-reactivity of the test, Epitope Diagnostics, Inc. 
used the FDA required minimum of 5 individual samples tested in 
duplicate for each disease/infectious agent using natural specimen 
confirmed with commercially available diagnostic tests. All samples 
were sourced from natural specimens using sera from patients with the 
underlying diseases in the acute or convalescent stages of infection. 

Run 1
Run 2
Run 3

4.83%
0.0518 5.71% 0.0606
0.0531 8.44% 0.0666

 LOD (x? + 3 SD)
0.0550

Average OD (450 nm) CV (%)
0.0481

Sample 2 0.631 16/16 are Positive 3.11%

ID Average OD (450 nm) Results CV (%)

Sample 3 0.199 16/16 are Negative 4.99%

Sample 1 1.071 16/16 are Positive 6.35%

Positive Control 0.65 12/12 are Positive 4.14%

0.65 12/12 are Positive 3.47%
Sample 3 0.19 12/12 are Negative 4.66%

Negative Control 0.17 12/12 are Negative 3.15%

ID Average OD (450 nm) Results CV (%)
Sample 1 1.11 12/12 are Positive 1.96%
Sample 2

Sample 6 - +
Sample 7 - +

Sample ID IgM Result IgG Result
Sample 1 + -
Sample 2 + -
Sample 3 + -
Sample 4 + -
Sample 5 + -

Sample 8 - +
Sample 9 - +

Sample 10 - +
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The disease and Infection agents were selected based on 
recommendations from the FDA EUA Program. The recommendation 
also included Anti-haemophilus influenzae and rhinovirus, but this 
material was unable to be tested due to lack of availability.
 

 
Transportation Stability  
One lot of material was shipped from Epitope Diagnostics, Inc. in San 
Diego, CA to an external site in the United States and returned. The kit 
was packaged in a foam box with blue ice which was not changed for 
the duration of the study to simulate transport conditions. The kits were 
in this condition for a total of 12 days. A comparison of the values 
obtained before and after shipment demonstrates the stability of the 
materials. The results are as follows: 
 

 
CLINICAL TESTING 
Patient samples were tested using the IgG ELISA kit at four sites:  
Center for Disease Control and Prevention in China, a University 
Hospital in China, a laboratory in the United States, and a University 
Hospital Laboratory in the United States. The combined cohor
consisted of normal healthy patients with samples collected prior to the 
COVID-19 outbreak (N=624) and RT-PCR confirmed positive patients 
(N = 187). The results are as follows: 
 
  Confirmed Positive 

EDI™ Novel 
Coronavirus 

COVID-19  IgG 
ELISA Kit 

Positive 184 
Negative 3 

Total 187 

PPA 98.4% 95% CI (Wilson's Score): 
NPA 99.8% 95% CI (Wilson's Score): 

 

WARRANTY 
This product is warranted to perform as described in its 
labeling and literature when used in accordance with all 
instructions. Epitope Diagnostics, Inc. DISCLAIMS ANY 
IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE, and in no event shall 
Epitope Diagnostics, Inc. be liable for consequential damages. 
Replacement of the product or refund of the purchase price is 
the exclusive remedy for the purchaser. This warranty gives 
you specific legal rights and you may have other rights, which 
vary from state to state. 
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