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1. Paskirtis  

Nadal COVID-19 IgG/IgM testas tai šoninio srauto 

chromatografinis imunologinis tyrimas skirtas kokybinei anti-

SARS-CoV-2 IgG ir IgM detekcijai iš žmogaus kraujo, 

serumo arba plazmos mėginių (Žr. 12 skyrių „Apribojimai“). 

Atminkite, kad ankstyvosiose infekcijos stadijose anti-

SARS-CoV-2 IgG ir IgM gali būti žemiau tyrimo aptikimo 

ribos. Šis testas skirtas naudoti kaip pagalbinė priemonė 

diagnozuojant SARS-CoV-2 infekciją ir nustatant imuninį 

atsaką COVID-19 infekcijoms. Procedūra nėra 

automatizuota ir nereikalauja specialių apmokymų ar 

kvalifikacijos. NADAL COVID-19 IgG/IgM testai skirti tik 

profesionaliam naudojimui. 

2. Įvadas ir klinikinė reikšmė  

COVID-19 (Koronaviruso liga) tai infekcinė liga sukelta 

neseniai atrasto koronaviruso SARS-CoV-2. Dažniausi 

COVID-19 simptomai yra karščiavimas, sausas kosulys, 

nuovargis, skreplių gamyba, dusulys, gerklės ir galvos 

skausmai. Kai kuriems pacientams prasideda mialgija, 

šaltkrėtis, pykinimas, nosies užgulimas ir viduriavimas. Šie 

simptomai prasideda palaipsniui ir dažniausiai būna lengvos 

formos. Kai kurie žmonės gali būti infekuoti, tačiau 

nepasireiškia simptomai, jie nesijaučia blogai. Dauguma 

žmonių (apie 80%) pasveiksta nuo šios ligos be specialaus 

gydymo. Maždaug vienas iš šešių COVID-19 infekuotų 

žmonių suserga sunkia forma ir jiems pasunkėja 

kvėpavimas. Vyresnio amžiaus žmonės ir žmonės su 

ligomis, tokiomis kaip aukštas kraujo spaudimas, širdies 

problemos ar diabetas, didesnėje rizikoje stipriai susirgti. Iki 

šiol mirė apie 2% infekuotų žmonių.  

COVID-19 perduodamas kvėpavimo takų lašelių, kuriuos 

iškvepia užkrėsti žmonės kosėdami, čiaudėdami ar 

kalbėdami. Lašelius gali įkvėpti arba nuryti kiti žmonės, jais 

galima užkrėsti paviršius, kurie gali būti infekuoti keletą 

dienų. Dažniausiai COVID-19 inkubacinis laikotarpis yra 

nuo 1 iki 14 dienų, per kurį žmonės jau gali būti užkrėsti, 

tačiau ligos simptomai nepasireikšti. 

3. Test o principas  

Nadal COVID-19 IgG/IgM testas yra šoninio srauto 

chromatografinis imunologinis tyrimas kiekybiniam aptikimui 

anti-SARS-CoV-2 IgG ir IgM žmogaus kraujo, serumo ar 

plazmos mėginiuose. 

Anti-žmogaus IgM yra padengti membranos ‘IgM’ testo 

linijos regione, anti-žmogaus IgG yra padengti membranos 

‘IgG' testo linijos srityje. Tyrimo metu, mėginai reaguoja su 

SARS-CoV-2 antigenais (receptoriaus jungimosi vieta ir 

nukleoproteinas), kurie konjuguoti spalvotomis dalelėmis. 

Po to mišinys migruoja chromatografine membrana 

kapiliariniu būdu ir reaguoja su anti-žmogaus IgM ir IgG 

antikūnais ‘IgM’ ir ‘IgG’ testų linijų membranos regionuose. 

Raudonos linijos pasirodymas testo linijos ‘IgM’ ir/arba ‘IgG’ 

srityje nurodo teigiamą rezultatą. Raudonos linijos 

nebuvimas testo linijos regione IgM ir/arba IgG parodo 

neigiamą rezultatą. 

Mėlynos spalvos linijos pokytis į raudoną spalvą kontrolinės 

linijos ‘C’ regione veikia kaip procesinė kontrolė, nurodanti, 

kad įdėtas tinkamas mėginio tūris ir įvyko migravimas 

membranos srityje. 

4. Reagentai ir teikiamos medžiagos  

NADAL® COVID-19 IgG/IgM testų rinkinį (Ref. 243003N-

25) sudaro: 

• 25 NADAL® COVID-19 IgG/IgM testo kasetės* 

• 25 vienkartinės pipetės (5 μL) 

• 1 buferis (3 mL) 

• 1 instrukcijos lapelis 

 
NADAL® COVID-19 IgG/IgM plus testų rinkinį (Ref. 243004N-25) 

sudaro: 

• 25 NADAL® COVID-19 IgG/IgM plus testo kasetės* 

• 25 vienkartinės pipetės (5 μL) 

Pateikiamos papildomos medžiagos pagal 93/42/EEC: 

• 25 Unistik® 3 Extra lancetai (tik kraujo mėginių paėmimui 

iš piršto), CE 0120 

Owen Mumford Ltd, Brook Hill, Woodstock, 

Oxfordshire OX20 1TU, United Kingdom 

• 25 alkoholiu impregnuotos servetėlės 

‘CLINICAL ALCOPADS’, CE 

Diagramm Halbach GmbH & Co. KG, 

Am Winkelstück 14, 58239 Schwerte, Germany 

 
• 1 buferis (3 mL) 

• 1 instrukcijos lapelis 

*yra konservanto natrio azido:  <0.02% (7.5 ng/teste) 

Pagal (EC) Nº 1272/2008 CLP Reglamentą, jokio pavojaus 

ženklinimo nereikia. Koncentracijos nesiekia išimties ribų.  

5. Reikalingos papildomos medžiagos  

• Mėginių surinkimo konteineriai (iš medžiagos, tinkamos 

mėginių tyrimui) 

• Centrifuga (serumo ir plazmos mėginiams) 

• Alkoholiu impregnuotos servetėlės (tik Ref. 243003N-25 ) 

• Lancetai (tik kraujo mėginių paėmimui; tik  Ref. 243003N-

25) 

• Laikmatis  

6. Laikymas ir stabilumas                                                                              

Testo rinkiniai turi būti laikomi 2-30°C iki nurodytos 

galiojimo laiko pabaigos. Testo kasetės yra stabilios iki 

galiojimo laiko pabaigos, nurodytos ant folijos maišelių. 

Testo kasetės turi išlikti uždaruose folijos maišeliuose iki 

panaudojimo. Neužšaldykite testo rinkinių. Nenaudokite 

testų pasibaigus galiojimo laikui, nurodytam ant folijos 

maišelių. Laikykitės atsargumo priemonių siekiant 

neužkrėsti testo rinkinių dalių. Nenaudokite testo rinkinio 

dalių, jeigu yra mikrobiologinio užterštumo įrodymų arba 

nuosėdų. Dozavimo įrangos, talpyklų ar reagentų biologinis 

užterštumas gali lemti netikslius tyrimų rezultatus.  

7. Įspėjimai ir atsargumo priemonės  

 Tik profesionaliam naudojimui in-vitro diagnostikoje.  

 Prieš pradėdami tyrimą, atidžiai perskaitykite testo procedūrą.  

 Nenaudokite testų su pasibaigusiu galiojimo laikotarpiu 
nurodytų ant pakuotės.  

 Nenaudokite testų rinkinio dalių jeigu pirminė pakuotė buvo 
pažeista.  

 Testai skirti tik vienkartiniam naudojimui.  
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• Nedėkite mėginio į reakcijos langelį (rezultatų langelį).  

• Norėdami išvengti užkrato, nelieskite reakcijos langelio 
(rezultatų langelio).  

• Venkite mėginio kryžminio užsikrėtimo naudojant naują 
mėginio surinkimo konteinerį kiekvienam paimtam 
mėginiui.  

• Nepakeiskite kitais ir nemaišykite skirtingų testų rinkinių 
komponentų.  

• Vietoje, kur tvarkomi testo rinkiniai ir mėginiai draudžiama 
valgyti, gerti, rūkyti.  

• Kai mėgyniai yra tiriami dėvėkite apsauginius drabužius 
tokius kaip laboratoriniai chalatai, vienkartinės pirštinės ir 
akių apsaugą.  

• Visus mėginius tvarkykite taip, lyg šie būtų infekuoti. 
Peržiūrėkite nustatytas atsargumo priemones 
mikrobiologinei rizikai visose procedūrų ir standartų 
nurodymuose tinkamam mėginių pašalinimui. 

• Testo rinkinyje yra gyvūninės kilmės produktų.  
Patvirtintos  žinios apie  gyvūnų kilmę ir/arba sanitarinę 
būklę  negarantuoja, kad užkrečiamųjų ligų sukėlėjų nėra. 
Todėl rekomenduojama šiuos produktus laikyti 
potencialiai infekuotus ir tvarkyti juos laikantis įprastų 
saugos atsargumo priemonių (pvz. negalima praryti ar 
įkvėpti).   

• Temperatūra gali neigiamai paveikti testo rezultatus.  

• Jei bandiniai ir reagentai prieš tyrimą nėra atšildomi iki 

kambario temperatūros, tyrimo jautrumas gali sumažėti. 

Netikslus arba netinkamas mėginių surinkimas, laikymas 

ar gabenimas gali sukelti klaidingai neigiamus tyrimų 

rezultatus. 

• Panaudotos tyrimo medžiagos turi būti sunaikintos pagal 
vietinius įstatymus.  

8. Mėginių paėmimas ir paruošimas  

Nadal COVID-19 IgG/IgM testai gali būti atliekami naudojant 

bendrą kraują (iš venos arba piršto), serumo arba plazmos. 

Norėdami surinkti bendrojo kraujo iš piršto mėginį: 

 Išplaukite paciento ranką su muilu ir šiltu vandeniu arba 
išvalykite ją su alkoholio servetėlęe. Leiskite rankai išdžiūti.  

 Masažuokite ranką, neliesdami įdūrimo vietos, trindami ties 
ranką link viduriniojo ar žiedinio piršto galiuko.  

 Įdurkite į odą steriliu lancetu. Nuvalykite pirmąjį kraujo lašą.   
 Švelniai trinkite ranką nuo riešo iki delno, o paskui iki piršto 

kad susiformuotų įdūrimo vietoje apvalus kraujo lašas.  

Kraujas iš piršto turi būti tiriamas nedelsiant.  

Venipunktūros kraujo mėginiai 

Veniniam kraujui arba plazmos mėginiams ruošti reikalingi 

konteineriai su antikoaguliantais, tokiais kaip EDTA, 

citratas, heparinas arba oksalatas. 

Tyrimas turi būti atliekamas iš karto po mėginio surinkimo. 

Nepalikite mėginių kambario temperatūroje ilgesniam laikui. 

Jei testas bus atliekamas 3 dienų bėgyje po mėginio 
surinkimo, kraujas surinktas iš venos turi būti laikomas 2-
8°C. 

Neužšaldykite kraujo mėginių. 

Serumo ir plazmos mėginiai 

Atskirkite serumą arba plazmą nuo kraujo kaip įmanoma 

greičiau, kad išvengtumėte hemolizės. Naudokite tik 

skaidrius nehemolizuotus mėginius.  

Tyrimai turi būti atliekami iš karto po mėginio surinkimo. 

Nepalikite mėginių kambario temperatūroje ilgesniam laikui. 

Serumo ir plazmos mėginiai gali būti laikomi 2-8°C iki 7 

dienų. Ilgesniam saugojimo laikotarpiui, mėginiai turi būti 

laikomi -20°C.  

Prieš pradėdami tyrimą, leiskite mėginiams pasiekti 

kambario temperatūrą. Užšaldyti mėginiai turėtų būti 

visiškai atšildyti ir gerai išmaišyti prieš atliekant tyrimą. 

Mėginius negalima užšaldyti ir atšildyti pakartotinai. 

Jeigu mėginiai ruošiami pervežimui, jie turėtų būti 

supakuoti laikantis visų galiojančių etiologinių agentų 

gabenimo taisyklių.  

Ikteriniai, lipeminiai, hemolizuoti, karščio paveikti ir užkrėsti 

mėginiai gali lemti netikslius tyrimo rezultatus. 

9. Testo procedūra  

Prieš atlikdami tyrimą, leiskite testams, mėginiams, 

buferiniam tirpalui ir/ arba kontroliniams mėginiams 

pasiekti kambario temperatūrą (15-30°C). 

1.  Išimkite testo kasetę iš folijos maišelio ir panaudokite ją 

kaip įmanoma greičiau. Geriausius rezultatus pasieksite 

jeigu testas bus atliktas iš karto po folijos maišelio 

atidarymo. Pažymėkite testo kasetę paciento ar 

kontrolės identifikaciniu kodu. 

2. Padėkite testo kasetę ant švaraus 

ir lygaus paviršiaus. 

3. a) Serumo arba plazmos 

mėginiams:  

Laikydami pipetę vertikaliai, 

perneškite mėginį į pirmąją angą 

(apie 5 μL) ir įlašinkite jį į mėginio 

šulinėlį (S) esantį testo kasetėje. 

b) Venipunktūros kraujo 

mėginiams: 

Laikydami pipetę vertikaliai, 

įlašinkite 1 lašą (apie 10 μL) 

bendrojo kraujo mėginį į mėginio 

šulinėlį (S) esantį testo kasetėje. 

4. Laikydami buferinio tirpalo 

buteliuką vertikaliai, įlašinkite 2 

lašus buferinio tirpalo į mėginio 

šulinėlį (S). Venkite oro burbulų. 

5. Paleiskite laikmatį. 
 

6. Palaukite, kol pasirodys raudona (-
os) linija (-os). Rezultatus vertinkite 
po 15 minučių. Praėjus daugiau nei 
15 minučių rezultatus vertinti 
negalima.  

.
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10. Rezultatų interpretavimas  

Teigiamas IgM 

Mėlyna linija kontrolinės linijos 
‘C’ regione tampa raudona.  

Testo linijos ‘IgM’ regione 

atsiranda raudona linija. 

Teigiamas IgG 
Mėlyna linija kontrolinės linijos 
‘C’ regione tampa raudona.  

Testo linijos ‘IgM’ regione 

atsiranda raudona linija. 

Teigiamas IgG ir IgM 
Mėlyna linija kontrolinės linijos 
‘C’ regione tampa raudona. 
Testo linijos ‘IgM’ ir ‘IgG’ 
regionuose atsiranda raudona 
linija. 

 

Pastaba: Spalvos intensyvumas testo linijos regione „IgG“ 

ir „IgM“ gali skirtis priklausomai nuo anti-SARS-CoV-2 

antikūnų koncentracijos mėginyje. Todėl, bet koks spalvos 

atspalvis testo linijos regionuose “IgG“ arba „IgM“ turi būti 

laikomas teigiamu. Atkreipkite dėmesį, kad tai tik kokybinis 

testas ir juo negalima nustatyti analitės koncentraciją 

mėginyje. 

Neigiamas 

Mėlyna linija kontrolinės linijos 

‘C’ regione tampa raudona. 

Linijos neatsiranda testo linijų 

‘IgM’ ir ‘IgG’ regionuose.  

 

Nevertintinas 

Bet kurio tyrimo metu, kai 

kontrolinės linijos ‘C’ regione po 

nurodyto skaitymo laiko 

susiformuoja mėlyna arba dalinai 

mėlyna linija, rezultatai yra 

nevertintini. Prašome peržiūrėti 

procedūrą ir pakartoti testą su nauja 

kasete. Jei problema išlieka 

nedelsiant nustokite naudoti testų 

rinkinį ir susisiekite su vietiniu 

platintoju. 

Nepakankamas mėginio tūris, neteisinga eksploatavimo 

procedūra arba pasibaigęs galiojimo laikas yra labiausiai 

tikėtina kontrolinės linijos nebuvimo priežastis. 

11. Kokybės kontrolė  

Į tyrimo kasetę įtraukta vidinė procedūrinė kontrolė:  

Mėlynos linijos pakitimas į raudoną kontrolinės linijos ‘C’ 
regione laikoma vidine procedūrine kontrole. Tai patvirtina 
pakankamą mėginio tūrį, tinkamą membranos pralaidumą ir 
teisingą procedūrų metodiką. 

Pagal geros laboratorijos praktikos (GLP) rekomenduojama 
naudoti išorines kontrolės medžiagas, kad būtų užtikrintas 
tinkamas testų rinkinio atlikimas 

12. Apribojimai  

• NADAL COVID-19 IgG/IgM testai skirti tik profesionaliam 
in vitro diagnostiniam naudojimui. Jie turi būti naudojami 

kokybiniam anti-SARS-CoV-2 antikūnų 

nustatymui žmogaus kraujo, serumo ar plazmos mėginiuose. 
Nei kiekybinė vertė, nei anti-SARS-CoV-2 antikūnų 
koncentracijos padidėjimas negali būti nustatytas su šiuo 
kokybiniu testu. 

• NADAL® COVID-19 IgG/IgM testas nustato tik anti-SARS-
CoV-2 antikūnų buvimą mėginiuose ir neturi būti 
naudojamas kaip vienintelė COVID-19 nustatanti 
priemonė.   

• Kaip ir su visais kitais diagnostiniais testais, visi rezultatai 
turi būti vertinami kartu su kita klinikine informacija 
prieinama gydytojui.  

• Ligos pradinėje stadijoje, anti- SARS-CoV-2 IgM antikūnų 

koncentracija gali būti žemiau testo aptikimo ribos.  

• Tolimesnis antikūnų buvimas ar jų trūkumas negali būti 
vertinamas nustatant gydymo efektyvumą.  

• Rezultatai gauti iš pacientų su nusilpusiu imunitetu turėtų 
būti vertinami atidžiau.  

• Galimas teigiamas tyrimo rezultatas esant neigiamam 
PGR rezultatui, nes antikūnai lieka žmogaus kraujyje po 
ligos, todėl jie gali būti aptikti.   

• Jeigu tyrimo rezultatas neigiamas, o klinikiniai simptomai 
išlieka, rekomenduojamas papildomas tyrimas naudojant 
kitus klinikinius metodus. Neigiamas rezultatas jokių 
būdu neatmeta SARS-CoV-2 infekcijos galimybės.  

• Didelės dozės kilpos efektas (angl. hook-effect) gali 
atsirasti kai testo linijos spalvos intensyvumas sumažėja, 
kai anti-SARS-CoV-2 IgM/IgG padaugėja. Jeigu 
įtariamas šis efektas, spalvos intensyvumą gali padidinti 
mėginio praskiedimas. 

13. Numatomos vertės  

Pirminei SARS-COV-2 infekcijai būdingas IgM antikūnų 

buvimas ligos pradžioje. kurie aptinkami 3-7 dienų bėgyje 

nuo infekcijos pradžios. IgG antikūnų aptikimas vėlesnėje 

stadijoje gali nurodyti SARS-CoV-2 infekciją keletą mėnesių 

– net ir tuo atveju, jei patogenas nebeaptinkamas PGR 

metodu. IgG antikūnai gali nurodyti imuniteto veikimą. Tam 

tikrais atvejais antikūnai tam tikrais kiekiais gali būti 

aptinkami praėjus ilgam laiko tarpui po infekcijos. Esant 

pakankamam įgimtam arba ląsteliniam imuniniam atsakui, 

galimas aptinkamų specifinių antikūnų nebuvimo 

nustatymas. 

14. Veikimo charakteristikos  

Klinikinis atlikimas 

Diagnostinis jautrumas ir specifiškumas 

NADAL® COVID-19 IgG/IgM testai buvo vertinami 

naudojant klinikinius mėginius iš pacientų, kuriems 

pasireiškė pneumonijos arba kvėpavimo takų infekcija. 

Rezultatai palyginti su PGR metodu gautais rezultatais.  
 

 PGR 

NADAL®  Teigiamas Neigiamas Viso 
   

COVID-19 Teigiamas 74 2 76 

IgG/IgM 
Testas 

Neigiamas 5 225 230 

(IgM) Viso 79 227 306 

Diagnostinis jautrumas: 93.7% (86.0% - 97.3%)* 
Diagnostinis specifiškumas: 99.1% (96.8% - 99.8%)* 
Bendras susitarimas: 97.7% (95.4% - 98.9%)* 

 *95% pasikliautinis intervalas 
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NADAL® COVID-19 IgG/IgM Testai buvo vertinami 

naudojant sveikstančių pacientų klinikinius mėginius. 

Rezultatai palyginti su PGR metodu gautais rezultatais. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Diagnostinis jautrumas: 98.8% (93.5% - 99.8%)* 
Diagnostinis specifiškumas: 98.7% (96.2% - 99.5%)* 
Bendras susitarimas: 98.7% (96.7% - 99.5%)* 
*95% pasikliautinis intervalas 

Siekdami įvertinti jautrumo priklausomybę nuo mėginių 

paėmimo laiko, sekančiame skyriuje klinikiniai mėginiai 

sugrupuoti pagal laiko tarpą tarp simptomų atsiradimo ir 

mėginių surinkimo (1-14 ir 15-35 dienų): 

Diagnostinis jautrumas IgM: 

Kryžminis reaktyvumas 

ANA, anti-HSV-1 IgM, HAMA, anti-chikungunya virusas, anti-HSV2 
IgM, anti-HBsAg, anti-Chlamydia trachomatis, anti-raudonukės 
virusas IgM, Laimo boreliozė, anti-CMV IgM, sifilis, P. falciparum, 
antidegeneratinis virusas, tuberkuliozė, P. vivax, antiHAV IgM, 
geltonoji karštinė, RF (aukštas titras), anti-HCV, anti-Zika virusas, 
toksoplazmozė, anti-HEV IgM, Chagas liga, vidurių šiltinė, anti-ŽIV 
ir anti- EBV IgG teigiami mėginiai buvo tiriami naudojant NADAL® 
COVID-19 IgG / IgM testą. Tyrimų metu naudojant NADAL® 
COVID-19 IgG / IgM testą, kryžminio reaktyvumo su bandiniais 
nepastebėta. 
Precizija 

Atkartojamumas 

Atkartojamumas buvo nustatomas tiriant 10  neigiamų, stipriai 
bei silpnai teigiamų anti-SARS-CoV-2 IgM ir stipriai bei silpnai 
teigiamų anti-SARS-CoV-2 IgG plazmos mėginių.

1-14 dienų: 85.7% (63.7% - 97.0%)* 

15-35 dienų: 45.4% (37.0% - 54.0%)* 

Diagnostinis jautrumas IgG: 

1-14 dienų: 19.1% (5.5% - 41.9%)* 

15-35 dienų: 99.3% (96.1% - 99.9%)* 

Diagnostinis jautrumas IgM/IgG (kartu): 

1-14 dienų: 85.7% (63.7% - 97.0%)* 

15-35 dienų: 

 99.3% (96.1% - 99.9%)* 
Analitinė atitiktis 

Aptikimo riba 

NADAL® COVID-19 IgG/IgM testo aptikimo riba yra 3,4 
ng/ml anti-SARS-CoV-2 IgG ir 210 ng/ml anti-SARS-CoV-2 
IgM.  

Trukdančios medžiagos 

Galimai trukdančių medžiagų tirpalai buvo tiriami atliekant 3 

tyrimus (be anti-SARS-CoV-2 antikūnų, su anti-SARS-CoV-

2 IgM ir su anti-SARS-CoV-2 IgG). Gauti rezultatai parodė, 

kad galimai trukdančios medžiagos nesąveikavo atliekant 

NADAL® COVID-19 IgG / IgM, panaudojant žemiau 

pateikiamas medžiagų koncentracijas. 

 

Atkuriamumas 

Atkuriamumas buvo nustatomas tiriant 3 neigiamus, stipriai bei 

silpnai teigiamus anti-SARS-CoV-2 IgM ir stipriai bei silpnai 

teigiamus anti-SARS-CoV-2 IgG plazmos mėginius, naudojant 3 

nepriklausomus NADAL® COVID-19 IgG/IgM Testus, turinčius 

skirtingus partijos numerius. 

NADAL® COVID-19 IgG/IgM Testu nustatyti tinkami 
atkartojamumas ir atkuriamumas. Teigiamos ir neigiamos  
vertės buvo teisingai nustatytos >99% kartų. 

15. Nuorodos  
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2. Weiss SR, Leibowitz JL, Coronavirus pathogenesis, Adv Virus Res 2011; 81:85-164. 

3. Cui J, Li F, Shi ZL, Origin and evolution of pathogenic coronaviruses, Nat Rev 

Microbiol 2019; 17:181-192. 

4. Su S, Wong G, Shi W, et al, Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis 

of coronaviruses, TrendsMicrobiol 2016;24:490-502. 
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Acetilsalicilo rūgštis 3.62 mmol/L 

Albuminas 50,000 mg/L 

Amoksicilinas 206 µmol/L 

Askorbo rūgštis 342 µmol/L 

Bilirubinas 50 mg/L 

Kofeinas 308 µmol/L 

EDTA 3.4 µmol/L 

Etanolis 86.8 mmol/L 

Etambutolis 58.7 µmol/L 

Flukonazolis 245 µmol/L 

Hemoglobinas 200,000 mg/L 

Heparinas 3000 U/L 

Ibuprofenas 2425 µmol/L 

Izoniazidas 292 µmol/L 

Loratadinas 0.78 µmol/L 

Nadololas 3.88 µmol/L 

Naproksenas 2170 µmol/L 

Paroksetinas 3.04 µmol/L 

Kalio oksalatas 2 mg/mL 

Chininas 148 µmol/L 

Rifampicinas 78.1 µmol/L 

Natrio citratas 5 mg/mL 

Trigliceridai 5000 mg/L 

 
 PGR 

NADAL® 
 Teigiamas Neigiamas Viso 

82 3 85 COVID-19 Teigiamas 

IgG/IgM 
Testas 

Neigiamas 1 224 225 

(IgG)  

Viso 83 
 
 

227 310 
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 Mūsų komanda  

Germany: 

Regensburg 

Tel: +49 941 290 10-0 

Fax: +49 941 290 10-50 

Luxembourg 

Lux, Tel: 800 211 16 

Lux, Fax: 800 261 79 

Nordic countries: 

 
 
 
 
 

Italy: 

Tel: +49 941 290 10-34 
 

Free Fax: 

UK & Ireland: 

0800 298 197 Fax: 
 

Poland: 

+49 941 290 10-50 

Tel: +49 941 290 10-18 Tel: +49 941 290 10-44 
Free Tel –UK: 0808 234 1237 Free Tel: 00 800 491 15 95 
Free Tel – IRE: 1800 555 080 Fax: +49 941 290 10-50 
Fax: +49 290 10-50 Free Fax: 00 800 491 15 94 

France:  Portugal:  

France Tel: 0800 915 240 Tel: +49 941 290 10-735 
France Fax: 0800 909 493 Tel, Verde: 800 849 230 

 

 
 

 
 

MB Euromedika 

T.Ševčenkos 16, korp.2 

LT-03111 Vilnius, Lietuva 

El. p. info@diagnostikostestai.lt 

Tel.   +370 5 2151418 

Mob.+370 618 15471 
www.diagnostikostestai.lt 

 
 
 
 

 
nal von minden GmbH 

Carl-Zeiss-Strasse 12 • 47445 Moers • Germany 

www,nal-vonminden,com • info@nal-vonminden,com 

Fon: +49 2841 99820-0 • Fax: +49 2841 99820-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratory Diagnostics Team: 

Tel: +49 941 290 10-40 

Fax: +49 941 290 10-50 

Switzerland 

Swiss Tel: 
 

0800 564 720 

Swiss Fax: 0800 837 476 

Belgium 

Belgium Tel: 

 
0800 718 82 

Belgium Fax: 0800 747 07 

 

Fax: +49 941 290 10-50 

Fax Verde: 800 849 229 

Netherlands: 

Tel: 

 
+31 30 75 600 

Free Tel: 0800 0222 890 

Fax: +31 70 30 30 775 

Free Fax 0800 024 9519 

 

Denmark 

Tel: 
 

+31 703075 605 

Free Tel: 808 887 53 

Finland 

Tel: 

 
+31 703075 606 

Free Tel: 0800 918 263 

Free Fax: 0800 918 262 

Norway 

Tel: 

 
+31 703075 605 

Free Tel: 800 16 731 

Sweden 

Tel: 

 
+31 703075 605 

Free Tel: 020 79 09 06 

 

 Spain:  

Moers  Tel: +49 941 290 10-759 
Tel: +49 2841 99820-0 Free Tel: 900 938 315 
Fax: +49 2841 99820-1 Fax: +49 941 290 10-50 

Austria:  Free Fax: 900 984 992 

 Tel: +49 941 290 10-29 

Free Tel: 0800 291 565 

Fax: +49 290 10-50 

 


