
SARS-CoV-2 Antigen 

Rapid Test 

    Package Insert  

A rapid test for the qualitative detection of SARS-CoV-2 nucleocapsid 

antigens in nasal swab specimens.  
For professional in vitro diagnostic use only.  

BEOOGD GEBRUIK 

De SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test is een laterale flow 

chromatografische immunoassay voor de kwalitatieve detectie van het 

nucleocapside-eiwitantigeen van SARS-CoV-2 in neusuitstrijkjes 

rechtstreeks van personen die door hun zorgverlener binnen de eerste 

periode van COVID-19 worden verdacht zeven dagen na het begin van 

de symptomen. De SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test maakt geen 

onderscheid tussen SARS-CoV en SARSCoV-2. 
Resultaten zijn voor de identificatie van SARS-CoV-2-nucleocapside-

antigeen. Dit antigeen is in het algemeen detecteerbaar in monsters van de bovenste 

luchtwegen tijdens de acute fase van infectie. Positieve resultaten duiden op de 

aanwezigheid van virale antigenen, maar klinische correlatie met de geschiedenis van de 

patiënt en andere diagnostische informatie is nodig om de infectiestatus te bepalen. Positieve 

resultaten sluiten bacteriële infectie of co-infectie met andere virussen niet uit. Het 

gedetecteerde middel is mogelijk niet de definitieve oorzaak van de ziekte. 
Negatieve resultaten, van patiënten met symptomen langer dan zeven dagen, moeten als 

vermoedelijk worden behandeld en, indien nodig, worden bevestigd met een moleculaire test 

voor de behandeling van de patiënt. Negatieve resultaten sluiten SARS-CoV-2-infectie niet uit 

en mogen niet worden gebruikt als de enige basis voor beslissingen over behandeling of 

patiëntbeheer, inclusief beslissingen over infectiebeheersing. Negatieve resultaten moeten 

worden beschouwd in de context van de recente blootstellingen van een patiënt, de 

geschiedenis en de aanwezigheid van klinische tekenen en symptomen die overeenkomen 

met COVID-19. 
De SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test is bedoeld voor gebruik door getraind klinisch 

laboratoriumpersoneel en personen die getraind zijn in point-of-care-instellingen. 
OVERZICHT  

De nieuwe coronavirussen behoren tot het β-geslacht.1 COVID-19 is een acute respiratoire 

infectieziekte. Mensen zijn over het algemeen vatbaar. Momenteel zijn de patiënten die besmet 

zijn met het nieuwe coronavirus de belangrijkste infectiebron; asymptomatisch geïnfecteerde 

mensen kunnen ook een besmettelijke bron zijn. Op basis van het huidige epidemiologische 

onderzoek is de incubatietijd 1 tot 14 dagen, meestal 3 tot 7 dagen. De belangrijkste 

manifestaties zijn koorts, vermoeidheid en droge hoest. Verstopte neus, loopneus, keelpijn, 

spierpijn en diarree komen in enkele gevallen voor. 
BEGINSEL  

De SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test is een kwalitatieve membraangebaseerde 

chromatografische immunoassay voor de kwalitatieve detectie van het 

nucleocapsideeiwitantigeen van SARS-CoV-2 in menselijke neusuitstrijkjes. 
Wanneer monsters worden verwerkt en aan de testcassette worden toegevoegd, zullen  
SARS-CoV-2-antigenen, indien aanwezig in het monster, reageren met de met anti-

SARSCoV-2-antilichaam gecoate deeltjes die vooraf op de teststrip zijn gecoat . Het mengsel 

migreert vervolgens naar boven op het membraan door capillaire werking. De 

antigeengeconjugeerde complexen migreren over de teststrip naar het reactiegebied en 

worden opgevangen door een lijn antilichamen die op het membraan is gebonden. 

Testresultaten worden na 15 minuten visueel geïnterpreteerd op basis van de aan- of 

afwezigheid van visueel gekleurde lijnen. Om als procedurecontrole te dienen, zal er altijd 

een rassenbarrière verschijnen in het controlelijngebied om aan te geven dat het juiste 

volume van het monster is toegevoegd en dat er membraanafvoer heeft plaatsgevonden. 
De testcassette bevat met anti-SARS-CoV-2-antilichamen gecoate deeltjes op het 

membraan. Het wattenstaafje voor positieve controle bevat recombinant SARS-CoV-

2antigeen dat vooraf op het wattenstaafje is gecoat. 
PRECAUTIONS  

• Alleen voor professioneel diagnostisch gebruik in vitro. Niet gebruiken na de 

vervaldatum. 
• Niet eten, drinken of roken in de ruimte waar de monsters of sets worden gehanteerd. 
• Gebruik de test niet als het zakje beschadigd is. 
• Behandel alle monsters alsof ze infectieuze agentia bevatten. Neem tijdens het testen 

de vastgestelde voorzorgsmaatregelen tegen biologische gevaren in acht en volg de 

standaardprocedures voor het op de juiste manier weggooien van monsters. 
• Draag beschermende kleding zoals laboratoriumjassen, wegwerphandschoenen en 

oogbescherming wanneer monsters worden getest. 
• De gebruikte test moet worden weggegooid in overeenstemming met de lokale 

voorschriften. De gebruikte test moet als mogelijk infectieus worden beschouwd en moet 

worden weggegooid in overeenstemming met de lokale voorschriften. 
• Vochtigheid en temperatuur kunnen de resultaten nadelig beïnvloeden. 
• Deze bijsluiter moet volledig worden gelezen voordat de test wordt uitgevoerd. Het niet 

opvolgen van de instructies in de bijsluiter kan onnauwkeurige testresultaten opleveren. 

OPSLAG EN STABILITEIT 

• De kit kan worden bewaard bij temperaturen tussen 2 - 30 ° C. 
• De test is stabiel tot de vervaldatum die op het verzegelde zakje is gedrukt. 
• De test moet tot gebruik in het verzegelde zakje blijven. 
• NIET INVRIEZEN. 
• Niet gebruiken na de vervaldatum. 

MATERIALSEN 

Meegeleverd 

• Testcassettes • Afzuigbuizen 
• Wattenstaafje voor positieve controle • Negatieve controle-uitstrijkje 
• Wegwerp-wattenstaafjes * • Extractiebuffer 
• Bijsluiter 

* De wegwerp-wattenstaafjes worden geproduceerd door een andere fabrikant. Benodigde 

maar niet meegeleverde materialen 
• Personal Protective Equipment • Timer 

COLLECTIE EN VOORBEREIDING VAN SPECIMEN 

• De SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test kan worden uitgevoerd met nasale uitstrijkjes. 

• Het testen moet onmiddellijk na het afnemen van het monster worden uitgevoerd, of 

uiterlijk binnen één (1) uur na het afnemen van het monster. 
• Om een n eusuitstrijkje af te nemen: 
1. Steek voorzichtig een wegwerp-wattenstaafje, dat bij uw set is geleverd, in één 

neusgat. Duw het wattenstaafje met een zachte draaiing tot 2,5 cm (1 inch) vanaf de 

rand van het neusgat. 

2. Draai het wattenstaafje 5 keer tegen het slijmvlies in het neusgat om er zeker van te 

zijn dat er voldoende monsters worden verzameld. 

3. Herhaal dit proces met hetzelfde wattenstaafje in het andere neusgat om er zeker van 

te zijn dat er voldoende monster uit beide neusholten wordt genomen. 

4. Trek het wattenstaafje uit de neusholte. Het preparaat is nu klaar voor bereiding met 

behulp van de extractiebufferbuizen. 
Laat de test- en extractiebuffer op kamertemperatuur komen (15-30 ° C) voordat u 

begint met testen. 
1. Gebruik een extractiebufferbuisje voor elk te testen monster en label elk buisje op de 

juiste manier. 
2. Houd de extractiebufferfles verticaal ondersteboven en voeg vervolgens ongeveer 300 

μL (10 ~ 12 druppels) extractiebuffer toe aan de extractiebuis. 
3. Steek het wattenstaafje in de buis en draai het ten minste 15 seconden rond. Rol 

vervolgens het wattenstaafje minstens 5 keer terwijl u in de zijkanten van de buis knijpt. 

Zorg ervoor dat de inhoud niet uit de tube spat. 
4. Verwijder het wattenstaafje terwijl u in de zijkanten van de buis knijpt om de vloeistof uit 

het wattenstaafje te halen. 
5. Bevestig de druppelteller stevig op de extractiebufferbuis met het monster. Meng 

grondig door de onderkant van de buis te draaien of te vegen. 
6. Haal de testcassette uit de foliezak en gebruik deze zo snel mogelijk. De beste 

resultaten worden verkregen als de assay zo dicht mogelijk bij de verzameltijd en 

uiterlijk binnen een uur na de afname van het monster wordt uitgevoerd. 
7. Plaats de testcassette op een vlak en schoon oppervlak. 
8. Voeg het monster toe aan de testcassette  

a. Keer de extractiebufferbuis om met de druppelteller naar beneden gericht en 

houd deze verticaal (ongeveer 2,5 cm boven het monsterputje). 
b. Knijp zachtjes in de buis en spuit 4-5 druppels (ongeveer 100 ~ 125 μL) van 

het verwerkte specimen in de monsterput. 
9. Wacht tot de rassenbarrière (s) verschijnt. Het resultaat zou na 15 minuten moeten 

worden gelezen. Lees het resultaat niet na 20 minuten. 

REAGENTEN   GEBRUIKSAANWIJZINGEN 



 

INTERPRETATIE VAN RESULTATEN 

(Raadpleeg de bovenstaande afbeelding) NEGATIEF: Er 

verschijnt slechts één gekleurde controlelijn in het controlegebied (C). Er verschijnt geen 

duidelijke rassenbarrière in het testlijngebied (T). Dit betekent dat er geen SARS-CoV-2-

antigeen is gedetecteerd. 
POSITIEF: * Er verschijnen twee verschillende rassenbarrières. Een regel in het 

controlelijngebied (C) en de andere lijn in het testlijngebied (T). Dit betekent dat de 

aanwezigheid van SARS-CoV-2-antigeen werd gedetecteerd. 

* OPMERKING: De intensiteit van de kleur in de testlijn (T) kan variëren afhankelijk van het 

niveau van het SARS-CoV-2-antigeen dat in het monster aanwezig is. Daarom moet elke 

kleurtint in het testlijngebied (T) als positief worden beschouwd. 
ONGELDIG: Controlelijn verschijnt niet. Onvoldoende monstervolume of onjuiste bediening 

zijn de meest waarschijnlijke redenen voor het falen van de regelleiding. Herzie de procedure 

en herhaal de test met een nieuwe testcassette. Als het probleem aanhoudt, stop dan 

onmiddellijk met het gebruik van de testkit en neem contact op met uw plaatselijke 

distributeur. 
KWALITEITSCONTROLE 

Interne procedurecontroles worden in de test meegenomen. Een rassenbarrière die verschijnt 

in het controlelijngebied (C) is een interne procedurele controle. Het bevestigt voldoende 

monstervolume en correcte proceduretechniek. 
Bij elke set worden wattenstaafjes voor positieve en negatieve controle geleverd. Deze 

controleswabs moeten worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de testcassette en de 

testprocedure correct worden uitgevoerd. Volg het gedeelte "GEBRUIKSAANWIJZING" om 

de controletest uit te voeren. 
BEPERKINGEN  

1. De SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test is alleen voor diagnostisch gebruik in vitro. De test 

mag alleen worden gebruikt voor de detectie van SARS-CoV-2-antigenen in 

neusuitstrijkjes. De intensiteit van de testlijn correleert niet noodzakelijkerwijs met de 

SARS-CoV-2-virale titer in het monster. 
2. Monsters dienen zo snel mogelijk na monsterafname en uiterlijk binnen een uur na 

afname te worden getest. 
3. Het gebruik van virale transportmedia kan resulteren in een verminderde 

testgevoeligheid. 
4. Een fout-negatieve test kan resulteren als het antigeengehalte in een monster onder de 

detectielimiet van de test ligt of als het monster onjuist is afgenomen. 
5. Testresultaten moeten worden gecorreleerd met andere klinische gegevens waarover 

de arts beschikt. 
6. Een positief testresultaat sluit co-infecties met andere pathogenen niet uit. 

7. Een positief testresultaat maakt geen onderscheid tussen SARS-CoV en SARS-CoV-2. 
8. Een negatief testresultaat is niet bedoeld om andere virale of bacteriële infecties uit te sluiten. 
9. Een negatief resultaat, van een patiënt bij wie de symptomen langer dan zeven dagen beginnen, moet als vermoedelijk worden behandeld en indien nodig worden bevestigd met 

een moleculaire test voor klinische behandeling. 
(Als de differentiatie van specifieke SARS-virussen en -stammen nodig is, zijn aanvullende tests vereist.) 

PRESTATIEKENMERKEN Klinische gevoeligheid, specificiteit en nauwkeurigheid 

De prestatie van de SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test werd vastgesteld met 304 neusuitstrijkjes die waren afgenomen bij individuele symptomatische patiënten (binnen 7 dagen na 

aanvang) die werden verdacht van COVID-19. De resultaten laten zien dat de relatieve gevoeligheid en de relatieve specificiteit als volgt zijn: 
Klinische prestaties voor SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 

Method  RT-PCR  Total 

Results 

SARS-CoV-2  
Antigen Rapid Test  

Results  Negative   Positive  

Negative   269  1  270  

Positive  1  33  34  

Total Results  270  34  304  
Relative Sensitivity: 97.1% (83.8%-99.9%)*               Relative Specificity: 99.6% (97.7%-99.9%)*  

Sample SARS-CoV-2 Concentration  % Positive (Tests)  

1.28*103 TCID50/mL  100% (30/30)  

6.4*102 TCID50/mL  100% (30/30)  

3.2*102 TCID50/mL  100% (30/30)  

1.6*102 TCID50/mL  96.7% (29/30)  

8*10 TCID50/mL  0% (0/30)  

15-20  min. 

4-5  druppels  
van het  
bewerkte  
monster 



Accuracy: 99.3% (97.5%-99.9%)*       *95% Confidence Intervals Detectielimiet - Limit 

of Detection (LoD)  
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teld met behulp van beperkende verdunningen van een viraal monster dat werd geïnactiveerd 

door gammastraling. Het virale monster werd verrijkt met een negatieve pool van menselijke 

nasale monsters tot een reeks concentraties. Elk niveau werd getest op 30 herhalingen. De 

resultaten laten zien dat de LOD 1.6*102 TCID50/mL is. 

 Kruisreactiviteit en interferentie  

Er werd geen kruisreactiviteit waargenomen met monsters van patiënten die waren geïnfecteerd met coronavirus-229E, coronavirus-NL63, coronavirus-OC43, coronavirusHKU11, 2, para-

influenza-virustype (type 1, type 2, type 3 en type 4), influenza A / B , Humaan rhinovirus, Humaan Bocavirus, Humaan respiratoir syncytieel virus, Humaan metapneumovirus, Humaan 

adenovirus, Enterovirus, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, 

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis , Pneumocystis jirovecii. De SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test maakt 

geen onderscheid tussen SARS-CoV en SARS-CoV-2. 
De storende stoffen (volbloed, Dafenlin oxymetazolinehydrochloride-spray, mometasonfuroaat-neusspray, fluticasonpropionaat, fysiologische neusreiniger voor zeewater) met een 

bepaalde concentratie hebben geen invloed op de test van de SARSCoV-2 Antigen Rapid Test. 

PRECISIE 

Intra-assay 



Effective date: 2020-xx-xx  

De precisie binnen de run werd bepaald met behulp van 10 replica's van monsters:  
negatieve controle en positieve SARS-CoV-2-antigeencontroles. De monsters 

werden> 99% van de tijd correct geïdentificeerd. 
Inter-assay 

De precisie tussen runs werd bepaald met behulp van 10 onafhankelijke assays op 

hetzelfde monster: negatief monster en SARS-CoV-2 antigeen-positief monster. Met 

deze monsters zijn drie verschillende partijen van de SARS-CoV-2 Antigen Rapid 

Test getest. De monsters werden> 99% van de tijd correct geïdentificeerd. 

1. Shuo Su, Gary Wong, Weifeng Shi, et al. Epidemiologie, genetische 

recombinatie en pathogenese van coronavirussen. Trends in Microbiology, juni 

2016, vol. 24, nr. 6: 490-502 
2. Susan R. Weiss, Julian L. Leibowitz, Coronavirus Pathogenesis, Advances in 

Virus  
Research, Volume 81: 85-164 

BIBLIOGRAFIE  


