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Uitsluitend voor professioneel en klinisch diagnostisch gebruik. 

 

PRODUCTNAAM 

COVID-19 Antigeen Detectie Kit 

 

VERPAKKING 

1 stuk/zakje, 25 testen/doos of 1 test/doos 

 

GEBRUIK 

Dit product is geschikt voor de kwalitatieve detectie van nieuw coronavirus in 

sputummonsters. Het biedt een hulpmiddel bij de diagnose van infectie met een 

nieuw coronavirus. 

 

SAMENVATTING 

De nieuwe coronavirussen behoren tot het β-geslacht. COVID-19 is een acute 

infectieziekte van de luchtwegen. Mensen zijn over het algemeen vatbaar. 

Momenteel zijn de met het nieuwe coronavirus besmette patiënten de belangrijkste 

infectiebron; asymptomatische virusdragers kunnen ook infectiebronnen zijn. Op 

basis van het huidige epidemiologische onderzoek bedraagt de incubatieperiode 1 tot 

14 dagen, meestal 3 tot 7 dagen. De belangrijkste verschijnselen zijn koorts, 

vermoeidheid en droge hoest. Neusverstopping, loopneus, keelpijn, myalgie en 

diarree komen in sommige gevallen ook voor. 

 

PRINCIPE 

Dit product is een immunochromatografische membraantest die gebruik maakt van 

zeer gevoelige monoklonale antilichamen om het nucleocapsideproteïne van 

SARS-CoV-2 op te sporen. De teststrook bestaat uit de volgende onderdelen: een 

sample pad, een reagens pad, een reactiemembraan en een absorberend pad. Het 

reagenskussentje bevat colloïdaal goud geconjugeerd met het monoklonale 

antilichaam tegen het nucleocapsideproteïne van SARS-CoV-2; het reactiemembraan 

bevat de secundaire antilichamen tegen het nucleocapsideproteïne van SARS-CoV-2. 

De hele strook is bevestigd in een plastic apparaat. Wanneer het monster in de 

monsteropening wordt toegevoegd, worden de in het reagenskussentje geabsorbeerde 

conjugaten opgelost en migreren ze samen met het monster. Als er 

SARS-CoV-2-antigeen in het monster aanwezig is, wordt het complex van het 

anti-SARS-CoV-2-conjugaat en het virus opgevangen door de specifieke 

anti-SARS-CoV-2-monoklonale antilichamen die op de teststreep (T) zijn gecoat. 

Afwezigheid van de T-lijn wijst op een negatief resultaat. Ter controle van de 

procedure verschijnt er altijd een rode lijn in het controlegebied (C), wat aangeeft dat 

het juiste volume van monstermateriaal is toegevoegd en dat het membraan 

afvoerend effect is opgetreden. 

 

SAMENSTELLING 

1. Testcassette 

2. Monster extractie buisje 

3. Druppeldop 

4. Papieren bekertje 

5. Sputumpipet 

 

BEWARING EN STABILITEIT 

1. Bewaar de productverpakking bij een temperatuur van 2-30°C of 38-86°F, en 

vermijd blootstelling aan zonlicht. De kit is stabiel binnen de 

houdbaarheidsdatum die op het etiket staat afgedrukt. 

2. Zodra het foliezakje is geopend, moet de testcassette binnen een uur worden 

gebruikt. Langdurige blootstelling aan een warme en vochtige omgeving kan 

onnauwkeurige resultaten tot gevolg hebben. 

3. Het partijnummer en de vervaldatum zijn op de etikettering afgedrukt. 

 

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN 

1. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens dit product te gebruiken. 

2. Dit product is ALLEEN voor professioneel gebruik. 

3. Dit product is geschikt voor sputummonsters. Het gebruik van andere soorten 

monsters kan leiden tot onnauwkeurige of ongeldige testresultaten. 

4. Sputum komt uit het ademhalingskanaal. Deze wijze van monstername wordt 

door de WHO aanbevolen. 

5. Zorg ervoor dat de juiste hoeveelheid monster wordt toegevoegd voor het 

testen. Een te grote of te kleine hoeveelheid monster kan onnauwkeurige 

resultaten veroorzaken 

6. Als de testlijn of controlelijn buiten het testvenster is, gebruik de testcassette 

dan niet. Het testresultaat is ongeldig en test het monster opnieuw met een 

nieuwe testcassette. 

7. Dit product is voor eenmalig gebruik. Gebruikte onderdelen NIET recyclen. 

8. Voer gebruikte producten, monsters en andere verbruiksgoederen af als 

medisch afval volgens de geldende voorschriften. 

 

MONSTERAFNAME 

1. Laat de patiënt diep inademen, en diep opgehoest sputum in de papieren beker 

of een sputum houder spugen. Opmerking: Als de patiënt vlak voor de 

monsterafname heeft gegeten of gedronken, spoel de mond dan met schoon 

water.  

2. Gebruik de pipet om 0,6 ml van het sputummonster over te brengen in het 

extractiebuisje. De pipet zuigt 0,3 ml monster per keer op. Voer de procedure 

voor het overbrengen van het monster 2 keer uit. Opmerking: Sputum is hoog 

visceus. Volg strikt de instructies zoals beschreven. Het toevoegen van teveel 

of te weinig sample materiaal kan onbetrouwbare testresultaten opleveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trek de aluminium verzegeling van het extractiebuisje. 

4. Plaats 0,6ml sputum sample in het extractiebuisje. Opmerking: Sputum is hoog 

visceus. Volg strikt de instructies zoals beschreven. Het toevoegen van teveel 

of te weinig sample materiaal kan onbetrouwbare testresultaten opleveren. 

5. Gebruik de pipet om 5x het sputum monster met de extractie vloeistof te 

vermengen. 

6. Druk de druppeldop stevig in de extractiebuis. Wacht ten minste 1 minuut om 

virale antigenen lost te weken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST PROCEDURE 

Breng de testapparatuur en de monsters vóór de test terug op kamertemperatuur 

(15-30°C of 59-86°F). 

1. Tik tegen de onderkant van het buisje om de sample oplossing te mixen 

2. Neem een testcassette uit het foliezakje en leg deze op een tafel. Houd het 

buisje verticaal en plaats 3 druppels van de monsteroplossing in het 

samplevakje (S) van de testcassette. 

3. Lees het resultaat na 15 tot 30 minuten. Na 30 minuten wordt het resultaat als 

onnauwkeurig en ongeldig beschouwd. Opmerking: Plaats de monsteroplossing 

NIET opnieuw in het monstervakje van een gebruikte testcassette. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAAT INTERPRETATIE 

Positief (+): Er verschijnen rode lijnen op zowel de T als de C lijn binnen 15 tot 30 

minuten. 

Negatief (-): Er verschijnt een rode lijn op de C terwijl er geen rode lijn verschijnt op 

de T-lijn in 15 tot 30 minuten na het plaatsen van het monster.  

Ongeldig: Zolang er geen rode lijn op de C verschijnt, geeft dit aan dat het 

testresultaat ongeldig is. Het monster moet opnieuw getest worden met een andere 

testcassette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCT PRESTATIE 

Opsporingsgrens (LoD): de LoD van dit product is ongeveer 0,05 ng/mL 

SARS-CoV-2 nucleocapsid eiwitoplossing. 

 

Gevoeligheid, specificiteit en totale nauwkeurigheid 

De prestaties van het product werden geëvalueerd met klinische specimen, waarbij 

commerciële RT-PCR-kits als gouden standaard werden gebruikt. 

 

Sputum 
RT-PCR 

Totaal 
Positief Negatief 

COVID-

19-NG08 

Positief 109 1 110 

Negatief 3 96 99 

Totaal 112 97 209 

 Gevoeligheid Specificiteit 
Totale 

Nauwkeurigheid 

 
97.3% 

[92.4%-99.4%] 

99.0% 

[94.4%-100.0%] 

98.1% 

[95.2%-99.5%] 

 

 

 

 

 

 

Positive Negative Invalid 



Kruisreactiviteit met andere pathogenen 

Geen kruisreactiviteit waargenomen met de hieronder vermelde pathogenen: 

Spec Test Level 

Staphylococcus aureus 1×105 CFU/mL 

Streptococcus pneumoniae 1×105 CFU/mL 

Measles virus 1×106 pfu/mL 

Mumps virus 1×106 pfu/mL 

Adenovirus type 3 1×106 pfu/mL 

Mycoplasma pneumoniae 1×105 CFU/mL 

Parainfluenza virus 2 1×106 pfu/mL 

Metapneumovirus 1×106 pfu/mL 

Human coronavirus OC43 1×106 pfu/mL 

Human coronavirus 229E 1×106 pfu/mL 

Bordetella parapertussis 1×105 CFU/mL 

Influenza B virus (Victoria Lineage) 1×106 pfu/mL 

Influenza B virus (strain B/Yamagata/16/1988) 1×106 pfu/mL 

2009 pandemic influenza A (H1N1) virus 1×106 pfu/mL 

Influenza A (H3N2) virus 1×106 pfu/mL 

Avian influenza A (H7N9) virus 1×106 pfu/mL 

Avian influenza A (H5N1) virus 1×106 pfu/mL 

Epstein-Barr virus 1×106 pfu/mL 

Enterovirus CA16 1×106 pfu/mL 

Rhinovirus 1×106 pfu/mL 

 

Interferentietest 

Geen interferentie waargenomen met onderstaande materialen: 

Materials Test Level 

Abidol 20 μg/mL 

Aluminum hydroxide 20 μg/mL 

Azithromycin 20 μg/mL 

Beclomethasone 20 μg/mL 

Bilirubin 20 μg/mL 

Budesonide 20 μg/mL 

Ceftriaxone 20 μg/mL 

Dexamethasone 20 μg/mL 

Flunisolide 20 μg/mL 

Fluticasone 20 μg/mL 

Hemoglobin 20 μg/mL 

Histamine hydrochloride 20 μg/mL 

Levofloxacin 20 μg/mL 

Lopinavir 20 μg/mL 

Meropenem 20 μg/mL 

Mometasone 20 μg/mL 

Mucin 20 μg/mL 

Oseltamivir 20 μg/mL 

Oxymetazoline 20 μg/mL 

Paramivir 20 μg/mL 

Phenylephrine 20 μg/mL 

Ribavirin 20 μg/mL 

Ritonavir 20 μg/mL 

Sodium bicarbonate 20 μg/mL 

Sodium chloride 20 μg/mL 

Tobramycin 20 μg/mL 

Triamcinolone acetonide 20 μg/mL 

Zanamivir 20 μg/mL 

α-interferon 20 μg/mL 

 

 

 

 

 

 

BEPERKINGEN 

1. Dit product is alleen bedoeld voor ondersteunde diagnose van virale infecties. 

Een definitieve klinische diagnose moet ook rekening houden met factoren 

zoals symptomen en resultaten van andere tests. 

2. Een negatief resultaat geeft aan dat de virale belasting in het geteste monster 

onder de detectiegrens van dit product ligt. Het kan de mogelijkheid van een 

virale infectie van de patiënt niet volledig uitsluiten. 

3. Een positief resultaat geeft aan dat het geteste monster een virale lading heeft 

die hoger is dan de aantoonbaarheidsgrens van dit product. Het is echter 

mogelijk dat de kleurintensiteit van de testlijn niet overeenkomt met de ernst 

van de infectie of de ziekteprogressie van de patiënt. 

 

SYMBOLEN INDEX 

 
Lees bijsluiter 

 
Aantal testen per kit  

Gemachtigd 

vertegenwoordiger in de 

Europese Gemeenschap 

 

Enkel voor in vitro 

diagnostisch gebruik  

Tenminste houdbaar 

tot  
 

Niet hergebruiken 

  
Bewaren op 2-30°C   

Lot nummer 
 

Catalogus nummer 
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