
COVID-19-antigeen-sneltestkit Productbijsluiter

BESTEMD GEBRUIK
De SureScreen Diagnostics COVID-19-antigeensneltest is een in-vitro immunochromatografische test 
voor de directe en kwalitatieve detectie van virale SARS-CoV-2 nucleoproteïne-antigenen uit 
nasofaryngeale en orofaryngeale secreties van personen waarvan wordt vermoed dat ze zijn besmet met 
COVID-19 binnen de eerste twee weken na het optreden van de symptomen. Deze test is alleen bedoeld 
voor professioneel gebruik.

PRINCIPE
De SureScreen Diagnostics COVID-19-antigeensneltest detecteert virale SARS-CoV-2-antigenen door 
visuele interpretatie van de kleurontwikkeling. SARS-CoV-2-antilichamen worden geïmmobiliseerd op 
het testgebied van het nitrocellulosemembraan. SARS-CoV-2-antilichamen die zijn geconjugeerd met 
gekleurde deeltjes worden geïmmobiliseerd op het geconjugeerde pad. Een monster wordt toegevoegd aan 
de extractiebuffer die geoptimaliseerd is voor vrijgave van de SARS-CoV-2-antigenen uit het monster. 
Tijdens de test binden de geëxtraheerde antigenen zich aan SARS-CoV-2-antilichamen die zijn 
geconjugeerd met gekleurde deeltjes. Naarmate het monster door capillaire werking langs de strip 
migreert en interageert met reagentia op het membraan, zal het complex worden opgevangen door de 
SARS-CoV-2-antilichamen in het testgebied. Overtollige gekleurde deeltjes worden opgevangen in de 
interne controlezone. 
Een gekleurde lijn in het testgebied duidt op een positief resultaat voor de virale SARS-CoV-2-antigenen, 
terwijl de afwezigheid ervan duidt op een negatief resultaat. Een gekleurde lijn in het controlegebied dient 
als procedurele controle, wat aangeeft dat het juiste volume van het monster is toegevoegd en de 
membraandoorlating werkt.

MATERIALEN 

• Extractiebuffer
• Mondstuk met filter
• Buisstandaard

• Individueel verpakte testkits
• Extractiebuis
• Individueel verpakte wattenstaafjes
• Bijsluiter

Vereiste maar niet verstrekte materialen

VOORZORGSMAATREGELEN

• Klok, timer of stopwatch

• Alleen voor in-vitro diagnostisch gebruik.
• Lees de bijsluiter voor gebruik. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volg de instructies. 
• Gebruik de kit of onderdelen niet na de houdbaarheidsdatum.
• De kit bevat materiaal van dierlijke oorsprong en moet worden behandeld als een potentieel 

biologisch gevaar. Niet gebruiken als het zakje beschadigd of open is. 
•

•

De testkits zijn verpakt in foliezakjes die vocht uitsluiten tijdens de opslag. Inspecteer elk foliezakje 
voor het openen. Gebruik geen kits met gaten in de folie of waarvan het zakje niet volledig is 
afgesloten. Foute resultaten kunnen worden verkregen als de testreagentia of componenten niet op 
juiste wijze zijn opgeslagen.
Gebruik de extractiebuffer niet als deze verkleurd of troebel is. Verkleuring of troebelheid kan een 
teken zijn van microbiële besmetting.

•

•

Alle patiëntenmonsters moeten worden verwerkt en weggegooid alsof ze biologisch gevaarlijk zijn. 
Alle monsters moeten voor de test grondig worden gemengd om een representatief monster te 
garanderen.
Als de monsters en de reagentia niet op kamertemperatuur worden gebracht voordat de test wordt 
uitgevoerd, kan de gevoeligheid van de test afnemen. Onnauwkeurige of ongeschikte 
monsterafname, opslag en transport kunnen fout-negatieve testresultaten opleveren.

• Vermijd huidcontact met buffer.
• Als een infectie met SARS-CoV-2 wordt vermoed op basis van de huidige klinische en 

epidemiologische screeningscriteria die door de volksgezondheidsautoriteiten worden aanbevolen, 
moeten de monsters met de juiste voorzorgsmaatregelen voor infectiebestrijding worden verzameld 
en naar de aangewezen gezondheidsdiensten worden gestuurd om te worden getest. 

• Virale isolatie in celkweek en initiële karakterisering van virale middelen die zijn verkregen in 
kweken van SARS-CoV-2-monsters wordt NIET aanbevolen, behalve in een BSL3-laboratorium met 
behulp van BSL3-methoden.

OPSLAG EN STABILITEIT

• Bewaar de SureScreen Diagnostics COVID-19-antigeensneltest bij temperaturen tussen 2 
en 30 °C wanneer deze niet in gebruik is.

• NIET BEVRIEZEN. 
• De inhoud van de kit is stabiel tot de houdbaarheidsdatum die op de buitenverpakking en de 

containers is aangegeven.
MONSTERS VERZAMELEN EN OPSLAAN

- Wattenstaafje voor nasofaryngeale monsters (NF-wattenstaafje): 
1) Haal het wattenstaafje uit de verpakking
2) Steek het wattenstaafje parallel aan het gehemelte in het neusgat. Draai het rond tegen de 

neuswand. (om ervoor te zorgen dat het wattenstaafje zowel cellen als slijm bevat)
3) Verwerk het wattenstaafje zo snel mogelijk na het verzamelen van het monster.
- Wattenstaafje voor orofaryngeale monsters (OF-wattenstaafje): 
1) Haal het wattenstaafje uit de verpakking
2) Steek het wattenstaafje volledig via de mond in de keel, gecentreerd op het rode deel van de keelwand 

en de keelamandelen en wrijf over de bilaterale keelamandelen en de keelwand zonder te veel druk. 
Vermijd het aanraken van de tong en trek het wattenstaafje terug.

3) Verwerk het wattenstaafje zo snel mogelijk na het verzamelen van het monster.

Opmerking:
 Gebruik alleen wattenstaafjes met synthetische vezels en kunststof schachten. Gebruik geen 

       wattenstaafjes met calciumalginaat en houten schachten, omdat deze stoffen kunnen bevatten die 
       sommige virussen inactiveren en verdere tests verhinderen.

    De wattenstaafjes met monster moeten zo snel mogelijk na de verzameling worden getest. Gebruik 
       vers verzamelde monsters voor de beste testprestaties.

    Als ze niet onmiddellijk worden getest, kunnen de wattenstaafjes met monster 24 uur na verzameling 
       worden bewaard bij 2-8 °C. 

    Gebruik geen monsters die duidelijk met bloed zijn verontreinigd, omdat dit de stroming van het 
       monster kan verstoren bij de interpretatie van de testresultaten. 

TESTPROCEDURE

INTERPRETATIE VANHET RESULTAAT

POSITIEF: Er verschijnen twee gekleurde lijnen op het membraan. Een lijn 
verschijnt in het controlegebied (C) en nog een lijn in het testgebied. (T).

NEGATIEF: Er verschijnt slechts één gekleurde lijn in het controlegebied 
(C). Er verschijnt geen duidelijke gekleurde lijn in het testgebied (T).

ONGELDIG: De controlelijn verschijnt niet. Resultaten van een test die 
geen controlelijn heeft opgeleverd op het aangegeven afleestijdstip moeten 
worden weggegooid. U moet de procedure herzien en met een nieuwe test 
herhalen. Als het probleem aanhoudt, mag u de kit niet meer gebruiken en 
moet u contact opnemen met uw lokale distributeur.

OPMERKING: 
1. De kleurintensiteit in het testgebied (T) kan variëren afhankelijk van de concentratie van de analyten 

in het monster. Daarom moet elke kleurnuance in het testgebied als positief worden beschouwd. Let
op: dit is slechts een kwalitatieve test, waarmee geen concentratie van analyten in het monster kan 
worden bepaald.

2. Onvoldoende monstervolume, een verkeerde verwerkingsprocedure of verlopen testen zijn de meest 
waarschijnlijke redenen voor het ontbreken van de controlelijn.

KWALITEITSCONTROLE
Interne procedurele controles 
De SureScreen Diagnostics COVID-19-antigeensneltest heeft ingebouwde (procedurele) controles. Elke 
testkit heeft een interne standaardzone om een goede monsterstroom te garanderen. De gebruiker moet 
controleren of de gekleurde lijn bij de C te zien is voordat hij het resultaat afleest. 
Externe positieve en negatieve controles 
Volgens goede laboratoriumpraktijken moeten positieve en negatieve externe controles worden getest 
om te garanderen dat de testreagentia werken en de test correct wordt uitgevoerd.

BEPERKINGEN VAN DE TEST

De SureScreen Diagnostics COVID-19-antigeensneltest is bestemd voor professioneel in-vitro 
diagnostisch gebruik en mag alleen worden gebruikt voor de kwalitatieve detectie van SARS-
CoV-2-antigeen. De intensiteit van de kleur in een positieve lijn mag niet worden beschouwd als 
kwantitatief of semi-kwantitatief.
Zowel levensvatbare als niet-levensvatbare SARS-CoV-2-virussen zijn detecteerbaar met de 
SureScreen Diagnostics COVID-19-antigeensneltest.
Zoals bij alle diagnostische tests moet een definitieve klinische diagnose niet worden gebaseerd op 
de resultaten van één test, maar moet deze pas door de arts worden gesteld nadat alle klinische en 
laboratoriumresultaten zijn geëvalueerd.
Als de TESTPROCEDURE en de RESULTATENINTERPRETATIE niet worden gevolgd, kan dit 
de testprestaties negatief beïnvloeden en/of het testresultaat ongeldig maken.
De resultaten die met deze test worden verkregen, met name in het geval van zwakke testlijnen die 
moeilijk te interpreteren zijn, moeten worden gebruikt in combinatie met andere klinische 
informatie waarover de arts beschikt.
Negatieve resultaten sluiten een SARS-CoV-2-infectie niet uit en moeten worden bevestigd via een 
moleculaire test. 

PRESTATIEKENMERKEN

Analytische gevoeligheid (detectiegrens):
De detectiegrens is bepaald met een gekwantificeerd SARS-CoV-2-virus en is geëvalueerd op 2x102,4 
TCID50/ml. De detectiegrens is ook bepaald met recombinant SARS-CoV-2-nucleoproteïne en is 
geëvalueerd op 0,4 ng/ml.

Klinische evaluatie: 
Klinische evaluatie is uitgevoerd om de resultaten van de SureScreen Diagnostics COVID-19-
antigeensneltest en een RT-PCR-test (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) te vergelijken. 
Patiënten die binnen 14 dagen symptomen vertoonden, zijn in het onderzoek opgenomen. De 
resultaten zijn geëvalueerd voor 85 prospectieve klinische monsters, waaronder 43 monsters afkomstig 
van een nasofaryngeaal wattenstaafje en 42 monsters afkomstig van een orofaryngeaal wattenstaafje. 55 
positieve monsters en 30 negatieve monsters zijn bevestigd door middel van RT-PCR. Er zijn nog 131 
retrospectieve klinische monsters verzameld die ofwel asymptomatisch zijn ofwel lichte symptomen 
vertonen (binnen 14 dagen na het optreden van symptomen) om de specificiteit te bevestigen. Deze zijn 
allemaal negatief bevestigd door middel van PCR. 59 monsters waren afkomstig van een nasofaryngeaal 
wattenstaafje en 72 van een orofaryngeaal wattenstaafje. De resultaten van de de SureScreen Diagnostics 
COVID-19-antigeensneltest op basis van de verschillende parameters:

Monster afkomstig van orofaryngeaal wattenstaafje vs. RT-PCR positief
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Breng kits, reagentia en monsters en/of controles voor gebruik op kamertemperatuur (15 ~ 30 °C).
 Open voor elk monster het foliezakje vlak voor het testen en haal de testkit eruit. Leg deze op een   

    schoon, vlak oppervlak. Plak een label op het buisje met de identificatiegegevens van de patiënt. Voor   
    het beste resultaat moet de test binnen een uur worden uitgevoerd.
2. Meng de extractiebuffer voorzichtig. Voeg 10 druppels toe aan de extractiebuis.
3. Steek het wattenstaafje in de extractiebuis. Meng goed en knijp het wattenstaafje 10-15 keer door de 

wanden van de buis tegen het wattenstaafje te drukken. Laat 2 minuten staan.
4. Rol de kop van het wattenstaafje tegen de binnenwand van de buis terwijl u dit eruit haalt. Probeer 

zoveel mogelijk vloeistof af te geven. Gooi het gebruikte wattenstaafje weg conform het protocol voor 
verwijdering van biologisch gevaarlijk afval.

5. Steek het mondstuk in de monsterextractiebuis. Draai het buisje om en voeg 2 druppels oplossing toe 
aan het monster door voorzichtig in het buisje te knijpen.

6. Na 15 minuten kunt u de resultaten aflezen.
Voeg 10 druppels buffer toe

Voor wattenstaafjes
Knijp 10-15 
keer

Laat 2 minuten staan
S
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Antigeenpositief PPA 95 % betrouwbaarheidsinterval

ec$ `$ `$ 3TTETTf$ ]3E`Yf$6+t$3TTf$

Y23[ B[$ BB$ 43E`cf$ c3E]Bf$6+t$4YE][f$

e3[$ RT$ BY$ 4RERRf$ c`E[4f$6+t$4YEYRf$

Tabel 2: Monster afkomstig van nasofaryngeaal wattenstaafje vs. RT-PCR positief

SureScreen Diagnostics COVID-19-antigeensneltest

PPA

ec$ [$ [$ 3TTETTf$ R4E]cf$6+t$3TTf$

Y23[ B3$ BT$ 4]EB[f$ c[E3Rf$6+t$44Ec]f$

e3[$ B]$ B[$ 4`ETTf$ ccE`cf$6+t$44Ec4f$

Meegeleverde Materialen

Dagen vanaf het begin
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elk moment

Antigeenpositief 95 % betrouwbaarheidsinterval



Interfererende stoffen

De volgende stoffen, die van nature in de luchtwegen aanwezig zijn of die kunstmatig in de luchtwegen
kunnen worden gebracht, zijn in de onderstaande concentraties geëvalueerd. Geen van deze stoffen bleek de
testprestaties van de SureScreen Diagnostics COVID-19-antigeen-sneltest nadelig te beïnvloeden.

Stof          Concentratie   Stof          Concentratie  
                                              10% Guajacolglycerylether 20 mg/ml 
3OTC-mondspoelingen 10% Mucin 1% 
3 OTC-keeldruppels 10% Mupirocin 250 µg/ml 
4-acetamidofenol 10 mg/ml Oxymetazoline 10 mg/ml 
Acetylsalicylzuur 20 mg/ml Fenylefrine 10 mg/ml 
Albuterol 20 mg/ml Fenylpropanolamine 20 mg/ml 
Chlorfeniramine 5 mg/ml Relenza ® (zanamivir) 20 mg/ml 
Dexamethason 5 mg/ml Rimantadine 500 ng/ml 
Dextromethorphan 10 mg/ml Tamiflu ® (oseltamivir) 100 mg/ml 
Difenhydramine  5 mg/ml Tobramycine 40 mg/ml 
Doxylaminesuccinaat 1 mg/ml Triamcinolon 14 mg/ml 

Flunisolide 3 mg/ml 
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VERKLARENDE LIJST VAN SYMBOLEN
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gebruik 

Test per Kit Catalogusnummer

Opslag bij 
temperatuur tussen
2 °C en 30 °C

Houdbaarheidsdatum Niet hergebruiken

Partijnummer

30°C
(86°F)

2°C
(36°F)

Fabrikant

Tabel 3: Monster afkomstig van orofaryngeaal en nasofaryngeaal wattenstaafje vs. RT-PCR positief

SureScreen Diagnostics COVID-19-antigeensneltest

ec$ 3T$ 3T$ 3TTf$ `]E]]f$6+t$300%

Y23[ []$ [B$ 4RERRf$ YTE`4f$6+t$4YEB`f$

e3[$ ]]$ ]B$ 4[E]]f$ YRE4Rf$6+t$4YE]Yf$

Tabel 4: Overzicht van de klinische evaluatie van de SureScreen Diagnostics COVID-19-
antigeensneltest:

04&8!0) !+6&a@$Positief Negatief

                    Positief$   ]B$ T$ ]B$

Negatief R$ 3`3$ 3`[$
!+6a&@$ ]]$ 3`3$ B3`$

Relatieve Gevoeligheid: 
Relatieve Specificiteit: 100 % (97,1 % ~ 100 %)*
Algehele Overeenkomst: 98,61 % (95,66 % ~ 99,64 %)*
*95 % betrouwbaarheidsinterval
Kruisreactiviteit:
De kruisreactiviteit met de volgende organismen is bestudeerd. Monsters die positief waren voor de 
volgende organismen werden negatief bevonden toen ze werden getest met de SureScreen Diagnostics 
COVID-19-antigeensneltest (nasofaryngeaal/orofaryngeaal wattenstaafje).

h-+/2hVO3$ 0,>@;#,G&$5$Xh]L3W$ -+I*&<D(#8(9;*$53`$
h-+/2.-[R$ 0,>@;#,G&$5$XhcL4W$ L+9+8(9;*$
h-+/2LQ`R$ 0,>@;#,G&$5$XhcLcW$ Bofvirus
h-+/2BB4K$ Influenza B Victoria-variant ()*!'")++,#-")./'-0!+,#
Mazelvirus Influenza B Yamagata-variant 123'-+,4/,#-")./'"!,)#
A69#'6+<+<<;*$',#;:+,(&#$ RSV (Respiratory Syncytial Virus) 50+,/26!,#-")./'"!,)#
Epstein-Barrvirus 5)#,+8(9;*$ 7%&)-%'3'33.4#-2'*)")4#
P+9)#6#@@&$'&9&'#96;**(*$ M&9&(,>@;#,G&$3\B\R$8(9;*$ 7%&)-%'3'33.4#,*,+,3%!,)#
0,>@;#,G&5$Xh3L3W$'):T4$ h;:&,$:#6&',#;:+8(9;*$ Groep C Streptococcus
0,>@;#,G&$5$XhRLBW$ %"(,+8(9;*$ 7%,-02+'3'33.4#,.&).4#

Interfering Substances
The following substances, naturally present in respiratory specimens or that may be artificially
introduced into the respiratory tract, were evaluated at the concentrations listed below. None of them 
were found to affect test performance of he COVID-19 Antigen Rapid Test 
Device. 

Substance Concentration Substance Concentration
3 OTC nasal sprays 10% Guaiacol glyceryl ether 20 mg/ml
3 OTC mouthwashes 10% Mucin 1%
3 OTC throat drops 10% Mupirocin 250 µg/ml
4-acetamidophenol 10 mg/ml Oxymetazoline 10 mg/ml
Acetylsalicylic acid 20 mg/ml Phenylephrine 10 mg/ml
Albuterol 20 mg/ml Phenylpropanolamine 20 mg/ml
Chlorpheniramine 5 mg/ml Relenza ® (zanamivir) 20 mg/ml
Dexamethasone 5 mg/ml Rimantadine 500 ng/ml
Dextromethorphan 10 mg/ml Tamiflu ® (oseltamivir) 100 mg/ml
Diphenhydramine 5 mg/ml Tobramycin 40 mg/ml
Doxylaminesuccinate 1 mg/ml Triamcinolone 14 mg/ml

Flunisolide 3 mg/ml
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GLOSSARY OF SYMBOLS

Consult

instructions for use
Test per Kit Catalogue #

Store between 2ºC 

to 30ºC 
Use by Do Not Reuse

Lot Number

30°C
(86°F)

2°C
(36°F)

41FD/)YR)"9:2M19N+./1D)1+3)>15:2M19N+./1D)AO1F)A2/7-T/+)65L)04&8!0)8:5-,-6/)

%1N5)S9:T):+5/,)
5NT2,:T5)

8!0)2:5-,-6/)

1,)1+N),-T/)

!"#$%&'()*+,-./+)012-3)4/5,)

*+,-./+)8:5-,-6/) 88*) (=X)!:+S-3/+7/)$+,/961D)

ec$ 3T$ 3T$ 3TTf$ `]E]]f$6+$3TTf$

Y23[ []$ [B$ 4RERRf$ YTE`4f$6+$4YEB`f$

e3[$ ]]$ ]B$ 4[E]]f$ YRE4Rf$6+$4YE]Yf$

41FD/)ZR)A;TT19N):S !"#$%&'()*+,-./+)012-3)4/5,)!D-+-71D)?61D;1,-:+R $

04&8!0) !+6&@$
M+*(6(8#$ L#7&6(8#$

!"#$%&'()*+,-./+)
012-3)4/5,)

M+*(6(8#$ ]B$ T$ ]B$

L#7&6(8#$ R$ 3`3$ 3`[$
!+6&@$ ]]$ 3`3$ B3`$

Cross Reactivity: 

h-+/2hVO3$ 0,>@;#,G&$5$Xh]L3W$ -+I*&<D(#$8(9;*$53`$
h-+/2.-[R$ 0,>@;#,G&$5$XhcL4W$ L+9+8(9;*$
h-+/2LQ`R$ 0,>@;#,G&$5$XhcLcW$ _;:'$8(9;*$
h-+/2BB4K$ 0,>@;#,G&$P$/(<6+9(&$@(,#&7#$ ()*!'")++,#-")./'-0!+,#
_#&*@#*$8(9;*$ 0,>@;#,G&$P$i&:&7&6&$@(,#&7#$ 123'-+,4/,#-")./'"!,)#
A69#'6+<+<<;*$',#;:+,(&#$ %#*'(9&6+9=$*=,<=6(&@$8(9;*$ 50+,/26!,#-")./'"!,)#
K'*6#(,2P&99$8(9;*$ 5)#,+8(9;*$ 7%&)-%'3'33.4#-2'*)")4#
P+9)#6#@@&$'&9&'#96;**(*$ M&9&(,>@;#,G&$3\B\R$8(9;*$ 7%&)-%'3'33.4#,*,+,3%!,)#
0,>@;#,G&5$Xh3L3W$'):T4$ h;:&,$:#6&',#;:+8(9;*$ ^9+;'$-$7%&)-%'3'33.4#
0,>@;#,G&$5$XhRLBW$ %"(,+8(9;*$ 7%,-02+'3'33.4#,.&).4#
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In-vitro diagnostisch
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95 % betrouwbaarheidsinterval

3 OTC-neussprays
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