
 

 

 

INSTRUCTIE 

 
 

COVID-19 SNELTEST CASSETTE, INDIVIDUEEL GEBRUIK 
Een snelle test voor de kwalitatieve detectie van antilichamen (IgG en IgM) op SARS-CoV-2 in 
volbloed, serum of plasma. Deze sneltest is voor professioneel gebruik als screeningtest en een 
hulpmiddel bij de diagnose van infectie met COVID-19 virussen. Elk reactief specimen met deze 
IgG/IgM sneltest moet bevestigd worden met alternatieve testmethode(n). 
[VOORZORGSMAATREGELEN] 
• Alleen voor professioneel in vitro diagnostisch gebruik. Niet gebruiken na vervaldatum. 
• Niet eten, drinken of roken in het gebied waar de bloedstalen of kits worden behandeld. 
• Behandel alle stalen alsof ze besmettelijke middelen bevatten.  Houd gedurende de hele 

procedure rekening met vastgestelde voorzorgsmaatregelen tegen microbiologische gevaren en 
volg de standaardprocedures voor een goede verwijdering. 

• Draag beschermende kleding zoals laboratoriumjassen, wegwerphandschoenen en 
oogbescherming wanneer de bloedstalen worden afgenomen. 

• Gebruikte tests, bloedstalen en mogelijk besmet materiaal moeten worden weggegooid volgens 
de lokale regelgeving. 

• Vochtigheid en temperatuur kunnen de resultaten negatief beïnvloeden. 
[OPSLAG EN STABILITEIT] 
De kit kan worden bewaard bij kamertemperatuur of gekoeld (2-30°C). De testcassette is stabiel tot 
de vervaldatum die op het verzegelde zakje is afgedrukt. De testcassette moet tot gebruik in het 
verzegelde zakje blijven. NIET INVRIEZEN. Gebruik niet na de vervaldatum. 
[MATERIALEN] 
COVID-19 Snel Test Cassette  Droppers 
Buffervloeistof + pipet   Informatieblad 
Lancet voor bloedprikken   Alcohol doekje 
[GEBRUIKSAANWIJZING] 
Laat de testcassette, het monster, de buffer en/of de hulpmiddelen voorafgaand aan het testen op 
kamertemperatuur komen (15-30°C). 
1. Breng het zakje op kamertemperatuur voordat u het opent. Haal de testcassette uit het 

verzegelde zakje en gebruik deze binnen een uur. Plaats de testcassette op een schoon en vlak 
oppervlak. 

2. Controleer of de bufferflacon voldoende vloeistof bevat om 2 druppels vloeistof te kunnen 
toevoegen aan het buffervak (B). Neem bij gebrek aan vloeistof contact op met de leverancier. 

3. Verwijder voorzichtig het beschermkapje van de steriele lancet. 
4. Reinig de prikplaats met het meegeleverde alcoholdoekje 
5. Druk de lancet stevig door de huid. Laat een grote druppel vrij stromend bloed zich verzamelen 

op de prikplaats. Gebruik uw vingers om druk uit te oefenen om de bloedstroom te verhogen. 
6. Verzamel 1 kleine druppel bloed (ongeveer 10 μl); houd de dropper verticaal, trek het 

bloedsample naar de vullijn (ongeveer 10μl) en plaats deze in het testvak  (S) van de testcassette. 
7. voeg vervolgens  2  druppels  buffer (ongeveer  80μl)  toe aan het buffervak (B) en start de timer.  

Vermijd luchtbellen in het testvak. 
8. Wacht tot de gekleurde lijn(en) zichtbaar wordt. Het testresultaat moet na 10 minuten worden 

gelezen. Interpreteer het resultaat niet na 20 minuten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN] 

(Raadpleeg de bovenstaande afbeelding) 
POSITIEF IgG en IgM POSITIEF:* Er verschijnen drie lijnen. Een gekleurde lijn moet in het 
controlegebied (C) verschijnen en twee gekleurde lijnen worden weergegeven in het IgG-test gebied 
en het IgM-testgebied. De kleurintensiteiten van de lijnen hoeven niet overeen te komen. Het 
resultaat is positief voor IgG & IgM antilichamen en is indicatief voor een secundaire  SARS-COV-2-
infectie.   
IgG POSITIEF:*  Er verschijnen twee lijnen. Een gekleurde lijn moet in het controlegebied (C) 
verschijnen en er verschijnt een gekleurde lijn in het IgG-testgebied. Het resultaat is positief voor  
SARS-COV-2  virus specifiek-IgG en is waarschijnlijk indicatief voor secundaire  SARS-COV-2  infectie. 
IgM POSITIEF:*  Er verschijnen twee lijnen. Er moet één gekleurde lijn in het controlegebied (C) 
verschijnen en er verschijnt een gekleurde lijn in het IgM-testgebied. Het resultaat is positief voor  
SARS-COV-2  virus specifieke-IgM antilichamen en is indicatief voor primaire  SARS-COV-2  infectie. 
*LET OP: De intensiteit van de kleur in het IgG- en/of IgM-testlijngebied(en) is afhankelijk van de 
concentratie SARS-COV-2-antilichamen in het sample. Daarom moet elke kleurtint in het IgG- en/of 
IgM-testlijngebied als positief worden beschouwd. 
NEGATIEF:  Er verschijnt één gekleurde lijn in het controlelijngebied (C). Er wordt geen lijn 
weergegeven in het IgG- en IgM-testgebied. 
ONGELDIG:  de controlelijn verschijnt niet. Onvoldoende buffervloeistof of onjuiste procedurele 
technieken zijn de meest waarschijnlijke redenen voor het falen van de test. Bekijk de procedure en 
herhaal de procedure met een nieuwe testcassette. Als het probleem zich blijft voordoen, stop dan 
onmiddellijk met het gebruik van de testkit en neem contact op met uw leverancier. 
[KWALITEITSCONTROLE] 
Een interne procedurele controle is in de test opgenomen. Een gekleurde lijn die in het 
controlelijngebied (C) verschijnt is een procedurele controle welke een adequate membraan 
werking bevestigt. Controlenormen worden niet bij deze kit geleverd, het wordt dan ook aanbevolen 
om positieve en negatieve resultaten te laten bevestigen door de daarvoor bevoegde instanties. 

 
[BEPERKINGEN] 
1. De COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (volbloed/serum/plasma) is alleen voor in vitro 

diagnostisch gebruik. De test moet worden gebruikt voor de detectie van SARS-COV-2-
antilichamen  in alleen volbloed-, serum- of plasmamonsters. Noch de kwantitatieve waarde, 
noch de mate van verhoging van de SARS-COV-2-antilichaamconcentratie  kan door deze 
kwalitatieve test worden bepaald. 

2. De COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (volbloed/serum/plasma) geeft alleen de 
aanwezigheid van SARS-COV-2-antilichamen in het monster aan en mag niet worden gebruikt als 
enige criteria voor de diagnose van  SARS-COV-2. 

3. In het vroege begin van de koorts kunnen de concentraties van de anti-SARS-COV-2 IgM onder 
detecteerbare niveaus liggen. 

4. De voortdurende aanwezigheid of afwezigheid van antilichamen kan niet worden gebruikt om 
het succes of falen van de therapie te bepalen. 

5. Resultaten van immuun onderdrukte patiënten moeten met de nodige voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. 

6. Zoals bij alle diagnostische tests moeten alle resultaten worden geïnterpreteerd samen met 
andere klinische informatie waarover de arts beschikt. 

7. Als het testresultaat negatief is en de klinische symptomen aanhouden, wordt aanvullend testen 
met andere klinische methoden aanbevolen. Een negatief resultaat sluit op geen enkel moment 
de mogelijkheid van SARS-COV-2-infectie  uit. 

[VERWACHTE WAARDEN] 
Primaire SARS-COV-2-infectie  wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van detecteerbare IgM-
antilichamen 3-7 dagen na het begin van de infectie. Secundaire  SARS-COV-2  infectie wordt 
gekenmerkt door de verhoging van  SARS-COV-2-specifieke IgG. In de meeste gevallen gaat dit 
gepaard met verhoogde niveaus van IgM.  
[PRESTATIEKENMERKEN] 

Gevoeligheid en specificiteit 
Deze COVID-19  IgG/IgM Rapid Test Cassette werd vergeleken met klinische diagnose(Bevestigd). De 
studie omvatte  446  exemplaren  voor IgG en 456  exemplaren  voor IgM.. 

IgG Resultaten 
Methode Klinische diagnose(bevestigd) Totaal aantal 

resultaten 
COVID-19 IgG/IgM Rapid 
Test Cassette  voor  IgG 

Resultaten Positieve Negatieve 

Positieve 75 2 77 

Negatieve 0 369 369 

Totaal aantal resultaten 75 371 446 
Diagnostische gevoeligheid: 100,0% (95%CI: 96,1%~100,0%)* 
Diagnostische specificiteit: 99,5% (95%BI: 98,1%~99,9%)* 

 

Nauwkeurigheid:9 9,6  %. 95%CI: 98,4%~99,9%)* *Betrouwbaarheidsinterval 
IgM resultaten 

Methode Klinische diagnose(bevestigd) Totaal aantal 
resultaten 

COVID-19 IgG/IgM Rapid 
Test Cassette  voor  IgM 

Resultaten Positieve Negatieve 

Positieve 78 3 81 

Negatieve 7 368 375 

Totaal aantal resultaten 85 371 456 
Diagnostische gevoeligheid: 91,8  %. 95%CI:  83,8%-96,6%)* 
Diagnostische specificiteit: 99,2  %. 95%BI: 97,7%~99,8%)* 

 

Nauwkeurigheid: 97,8  %. 95%CI:  96,0%~98,9%)* *Betrouwbaarheidsinterval 
Kruisreactiviteit 

De COVID-19  IgG/IgM Rapid Test Cassette (Volbloed/Serum/Plasma) is getest op anti-influenza A 
virus, anti-influenza B virus, anti-RSV, anti-Adenovirus, HBsAg, anti-Syfilis, anti-H. Pylori, anti-HIV,,  
anti-HCV en  HAMA positieve exemplaren. De resultaten toonden geen kruisreactiviteit. Sommige 
kruisreactiviteit werd waargenomen met monsters positief voor SARS-CoV antilichaam en 
Reumatoïde Factor. Kruisreactiviteit is mogelijk van toepassing met stalen die positief getest op 
MERS-CoV antilichamen. 

Storende stoffen 
De volgende potentieel storende stoffen werden toegevoegd aan COVID-19  negatieve exemplaren. 
Paracetamol: 20 mg/dL Cafeïne: 20 mg/dL Albumin: 2 g/dL 
Acetylsalicylzuur: 20 mg/dL Gentisic Acid: 20 mg/dL Ethanol:  1% 
Ascorbinezuur: 2g/dL Creatine:  200mg/dl Bilirubin: 1g/dL 
Hemoglobine:  1000mg/dl Oxalic Acid: 60mg/dL Urinezuur:  20mg/ml 
Geen van de stoffen in de geteste concentratie bemoeide zich met de test. 

 
Voor een video van de werking van het product zie onze website: www.alcoline.nl 
of scan onderstaande QR code: 
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