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Sneltest voor de kwalitatieve detectie van SARS-CoV-2-nucleocapside-eiwitantigenen in 

nasofaryngeale wissermonsters. 
Uitsluitend bedoeld voor professionele in-vitrodiagnostiek 

 
 
BEOOGD GEBRUIK 
De ulti med COVID-19-antigeentest (nasofaryngeale wisser) is een snelle chromatografische immuuntest voor de detectie van SARS-CoV-2-
nucleocapside-eiwitantigenen in menselijke nasofaryngeale monsters. Hij dient als hulpmiddel bij de diagnose van patiënten met een vermoeden van 
SARS-CoV-2-infectie in samenhang met de klinische presentatie en de resultaten van andere laboratoriumtests. De resultaten hebben betrekking op de 
detectie van SARS-CoV-2--nucleocapside-eiwitantigenen. Een antigeen is over het algemeen aantoonbaar in een monster van de bovenste luchtwegen, 
meer bepaald tijdens de acute fase van de infectie. Positieve resultaten wijzen op de aanwezigheid van virale antigenen, maar de klinische correlatie met 
de voorgeschiedenis van de patiënt en andere informatie moeten worden bekeken om de infectiestatus vast te stellen. Positieve resultaten sluiten een 
bacteriële infectie of een gelijktijdige infectie met andere virussen niet uit. Het gedetecteerde agens is niet altijd de definitieve oorzaak van de ziekte. 
Negatieve resultaten sluiten een besmetting met SARS-CoV-2 niet uit en mogen niet worden gebruikt als enige basis voor beslissingen over 
patiëntenbehandeling of -beheer. Negatieve resultaten moeten als vermoedelijk worden beschouwd en, indien nodig voor de behandeling van de patiënt, 
met een moleculaire test worden bevestigd. Negatieve resultaten moeten worden gezien in de context van de recente blootstelling van de patiënt, zijn 
voorgeschiedenis en de aanwezigheid van klinische tekenen en symptomen die met COVID-19 overeenkomen. 
 
De ulti med COVID-19-antigeentest is bedoeld voor gebruik door opgeleid klinisch laboratoriumpersoneel. 
 
SAMENVATTING 
De nieuwe coronavirussen behoren tot het ß-geslacht. COVID-19 is een acute infectieziekte van de luchtwegen. Mensen zijn er over het algemeen vatbaar 
voor. Momenteel zijn de met het nieuwe coronavirus besmette patiënten de voornaamste besmettingsbron, maar asymptomatische besmette mensen 
kunnen evenzeer een bron van besmetting zijn. Op basis van het huidige epidemiologische onderzoek bedraagt de incubatieperiode 1 tot 14 dagen, 
meestal 3 tot 7 dagen. Koorts, vermoeidheid en droge hoest zijn de belangrijkste symptomen. Daarnaast komen een verstopte neus, een loopneus, 
keelpijn, myalgie en diarree in een aantal gevallen voor. 
 
PRINCIPE 
De ulti med COVID-19-antigeentest (nasofaryngeale wisser) is een kwalitatieve membraangebaseerde immuuntest voor de detectie van SARS-CoV-2-
nucleocapside-eiwitantigenen in menselijke nasofaryngeale wissermonsters. Het SARS-CoV-2-nucleocapside-eiwitantigeen wordt gecoat in het 
teststreepgebied. Tijdens de test reageert het monster met de gecoate deeltjes SARS-CoV-2-nucleocapside-eiwitantigeen. Het mengsel migreert 
vervolgens door capillaire werking naar boven op het membraan en reageert met het SARS-CoV-2-nucleocapside-eiwitantigeen in het testgebied. Als het 
monster SARS-CoV-2-antigenen bevat, verschijnt als gevolg daarvan een gekleurde streep in het teststreepgebied. Als het monster geen antigenen tegen 
SARS-CoV-2 bevat, verschijnt er geen gekleurde streep in het testgebied, wat duidt op een negatief resultaat. Er verschijnt als procedurele controle altijd 
een gekleurde streep in het controlestreepgebied om aan te geven dat de juiste hoeveelheid monster is toegevoegd en dat het monster zich langs het 
membraan heeft verplaatst.  
 
REAGENTIA 
De test bevat anti-SARS-CoV-2-nucleocapside-eiwitantigeen als zuiveringsreagens, en anti-SARS-CoV-2-nucleocapside-eiwitantigeen als detectiemiddel. 
 
VOORZORGSMAATREGELEN 
l Uitsluitend bedoeld voor professionele in-vitrodiagnostiek. l Gebruik de tests niet opnieuw. 
l Niet gebruiken nadat de uiterste gebruiksdatum op de verpakking  l Voorkom kruisbesmetting van monsters door een nieuw 
 is verstreken.  extractiebuisje te gebruiken voor elk verzameld monster. 
l Niet gebruiken als de beschermende verpakkingsfolie is  l Het gebruikte testmateriaal moet volgens de nationale en 
 beschadigd.  lokale voorschriften worden weggegooid. 
l De testcassette dient tot aan het gebruik in de afgesloten l Behandel alle monsters alsof ze besmettelijke stoffen 
 verpakking te worden bewaard.  bevatten. De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen tegen 
l Niet eten, drinken of roken in de ruimte waar de monsters en kits  microbiologische risico's in acht nemen bij de afname, 
 worden behandeld.  behandeling, opslag en verwijdering van 
l Draag bij het testen van de monsters beschermende kleding,  patiëntenmonsters en de inhoud van gebruikte kits. 
 zoals een laboratoriumjas, wegwerphandschoenen en  l Virustransportmedia (VTM) kunnen het testresultaat 
 oogbescherming.  beïnvloeden, bewaar geen monsters in virustransportmedia, 
l Lees alle informatie in deze bijsluiter voordat u de test uitvoert.  geëxtraheerde monsters voor PCR- tests kunnen niet voor 
 Als de aanwijzingen in de bijsluiter niet worden opgevolgd,   de test worden gebruikt. 
 kunnen de testresultaten onnauwkeurig zijn. l Zorg ervoor dat een passend monstervolume wordt gebruikt 
l Vochtigheid en temperatuur kunnen de resultaten ongunstig  voor de tests. Een te groot of te klein monstervolume kan 
 beïnvloeden.  leiden tot afwijkende resultaten. 
    

OPSLAG EN STABILITEIT 
De ulti med COVID-19-antigeentest (nasofaryngeale wisser) kan bij kamertemperatuur of gekoeld (2 tot 30 °C) worden bewaard. De testcassette dient tot 
aan gebruik in de gesloten verpakking te worden bewaard. De testcassette en de reagentia blijven stabiel tot aan de uiterste gebruiksdatum die op de 
verpakking staat vermeld. 
 
l Niet invriezen. l Niet gebruiken nadat de uiterste gebruiksdatum is verstreken. 

 
MEEGELEVERDE MATERIALEN MATERIALEN DIE BENODIGD MAAR NIET MEEGELEVERD ZIJN 
l 20 Testcassettes l Timer 
l 20 Extractiebuisjes   
l 20 Extractiebuispunten   
l 20 Wissers *   
l 20 Wegwerpbuffers   
l   1 Werkstation   
l   1  Bijsluiter   
 
* Bij eventuele leveringsproblemen is het mogelijk dat de fabrikant van de wissers verandert. Lijst van mogelijk ingesloten wissers: 
1) Wegwerpwisser voor monsterafname, CE0413, Medico Technology Co., Ltd-Room 201 of Building 14th and Building 17th Hengyl Lane, Yuanhu Road, 
Zhangbei Industrial Park, Longcheng Street, Longgang district, Shenzhen – Guangdong – China – EU vertegenwoordiger Wellkang Ltd. (www.CE-
marking.eu) - Enterprise Hub.NW Business Complex, - 1 BeraghmoreRD. – Derry, BT 488SE, - N.-Ireland. - UK 
2) Wegwerpwisser voor monsterafname, CE0123, Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.,Ltd. – No.10 Beiyuan Ave., Huangyan – 318020 Taizhou, 
Zhejiang, P.R.China – EU-vertegenwoordiger Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) – Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Duitsland 
3) Wegwerpwisser voor monsterafname, KANGDAAN®, CE 0197, Shenzhen KangDaAn Biological Technology Co., Ltd – East-1, 3rd floor, Building 2, 
Shunheda factory, Liuxiandong industrial zone, Xili street, Nanshan district, Shenzen, China – EU-vertegenwoordiger: Share Info Consultant Service LLC 
Repräsentanzbüro – Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf, Duitsland 
4) Gevlokte wisser: FLOQSwabs® by Copan Italia Spa, Via F. Perotti, 10 - 25125 Brescia, Italy – CE-gemarkeerd door Copan Italia volgens MDD 
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MONSTERAFNAME  
Gebruik enkel reagentia en steriele wissers die met de ulti med COVID-19-antigeentest (nasofaryngeale wisser) worden geleverd. 

1. Breng de steriele wisser in het neusgat van de patiënt, tot aan het oppervlak van de posterieure nasofarynx. 
2. Veeg over het oppervlak van de posterieure nasofarynx. 
3. Haal de steriele wisser uit de neusholte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONSTERTRANSPORT EN -OPSLAG 
Het monster moet zo spoedig mogelijk na de afname worden getest. 
Als de wissers niet onmiddellijk worden verwerkt, is het sterk aan te bevelen ze in een droge, steriele en goed afgesloten kunststof buis te bewaren. De 
wisser is in droge en steriele toestand stabiel tot 8 uur bij kamertemperatuur en 24 uur bij 2 à 8 °C. 
Bewaar het monster niet in virustransportmedia. 
 
VOORBEREIDING VAN HET MONSTER EN WERKWIJZE VAN DE TEST 
Bij de voorbereiding van wissermonsters mogen alleen de in de kit geleverde extractiebuffer en -buisjes worden gebruikt. 
Laat de testcassette, het geëxtraheerde monster en de wegwerpbuffer vóór de test op kamertemperatuur komen (15 à 30 °C). 

1. Plaats het extractiebuisje in het werkstation. Voeg de volledige wegwerpbuffer toe aan de extractiebuis. 
Zie Afbeelding 1.   

2. Plaats het wissermonster in het extractiebuisje. Draai de wisser gedurende ongeveer 10 seconden terwijl u de kop tegen de binnenkant van 
de buis drukt om het antigeen in de wisser vrij te maken. 
Zie Afbeelding 2. 

3. Verwijder de wisser terwijl u de kop van de wisser tegen de binnenkant van het extractiebuisje knijpt om zoveel mogelijk vloeistof uit de 
wisser te verwijderen. Gooi de wisser weg in overeenstemming met uw protocol voor de verwijdering van biologisch gevaarlijk afval. 
Zie Afbeelding 3. 

4. Plaats de punt boven op het extractiebuisje.  
Zie Afbeelding 4. 
Opmerking: Na extractie is het monster gedurende 2 uur stabiel bij kamertemperatuur en gedurende 24 uur bij 2 à 8 °C. 
 

 

 
 

5. Neem de testcassette uit de afgesloten verpakking en gebruik de cassette binnen één uur. De beste resultaten worden verkregen als de 
test wordt uitgevoerd onmiddellijk na het openen van de verpakkingsfolie. 

6. Label het apparaat met de patiënt- of controle-identificatie en plaats het op een schoon, vlak oppervlak. 
7. Houd het extractiebuisje met de punt boven de testcassette. Voeg 3 druppels van de oplossing toe in het monsterputje (S) en start de 

timer. 
8. Als de test begint te werken, ziet u een gekleurde streep bewegen over het resultatenvenster in het midden van de testcassette. 
9. Interpreteer de testresultaten na 15 minuten. Interpreteer de test uiterlijk na 20 minuten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reproducties kunnen afwijken van het 
origineel! 
 

Voeg de volledige 
wegwerpextractie
buffer toe 

3 druppels van het 
geëxtraheerde monster 
 Testgebied 

 

Monsterhouder 
 

Opmerking: 
1. Voorkom luchtbellen in de monsterhouder. 
2. Voeg geen oplossingen toe op het testgebied. 
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INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN 
 

 
  

 
POSITIEF COVID-19*: Er verschijnen twee duidelijke gekleurde strepen. Eén 
gekleurde streep dient zich in het controlegebied (C) te bevinden en een 
andere gekleurde streep in het testgebied (T). Een positief resultaat in het 
testgebied wijst op de detectie van COVID-19-antigenen in het monster. 
 

  
 
 
NEGATIEF: Er verschijnt één gekleurde streep in het controlegebied (C). Er 
verschijnt geen duidelijk gekleurde streep in het teststreepgebied (T). 
 
 

 
ONGELDIG: Controlestreep verschijnt niet. Onvoldoende monstervolume of 
onjuiste proceduretechnieken zijn de meest waarschijnlijke redenen voor het 
ontbreken van een controlestreep. Voer de test opnieuw uit met een nieuwe 
testcassette. Indien het probleem aanhoudt, stop dan onmiddellijk met het 
gebruik van de testkit en neem contact op met uw plaatselijke verdeler. 
 

* OPMERKING:  De intensiteit van de rode kleur in het teststreepgebied (T) zal variëren, afhankelijk van de hoeveelheid COVID-19-antigenen in het 
monster. Dus moet elke kleurschakering in de testgebieden (T) als positief worden beschouwd.  
 
 
INTERNE KWALITEITSCONTROLE 
De test bevat een procedurele controle. De gekleurde streep die in het controlestreepgebied (C) verschijnt, is de interne procedurele controle. Het 
verschijnen van deze streep bevestigt dat er voldoende monster is toegevoegd en dat de juiste procedurele techniek is toegepast. Een heldere achtergrond 
is de interne negatieve procedurele controle. Als de test correct werkt, moet de achtergrond in het resultaatgebied wit tot lichtroze zijn en niet interfereren 
met de mogelijkheid om het testresultaat af te lezen. 
 
EXTERNE KWALITEITSCONTROLE 
Controle-elementen zijn niet inbegrepen in deze kit. Conform de goede laboratoriumpraktijken (GLP) worden positieve/negatieve controles aanbevolen.1 

 
BEPERKINGEN 
1. De testprocedure en de interpretatie van het testresultaat moeten nauwgezet worden gevolgd bij het testen op de aanwezigheid van SARS-CoV-2-

nucleocapside-eiwitantigenen in menselijke nasofaryngeale monsters van vermoedelijk besmette personen. Voor een optimale werking van de test is 
een goede monsterafname van essentieel belang. Als de procedure niet wordt gevolgd, kunnen de resultaten onnauwkeurig zijn. 

2. De doeltreffendheid van de ulti med COVID-19-antigeentest (nasofaryngeale wisser) werd uitsluitend beoordeeld aan de hand van de in deze bijsluiter 
vermelde procedures. Wijzigingen in deze procedures kunnen de goede werking van de test wijzigen. Monsters voor virustransportmedia (VTM) en 
geëxtraheerde monsters voor PCR-tests kunnen voor de tests niet worden gebruikt. 

3. De ulti med COVID-19-antigeentest (nasofaryngeale wisser) is enkel bedoeld voor in vitro-diagnosegebruik. Deze test moet worden gebruikt voor de 
detectie van SARS-CoV-2-nucleocapside-eiwitantigenen in menselijke nasofaryngeale monsters. Hij dient als hulpmiddel bij de diagnose van patiënten 
met een vermoeden van SARS-CoV-2-infectie in samenhang met de klinische presentatie en de resultaten van andere laboratoriumtests. Noch de 
kwantitatieve waarde noch de snelheid van de toename van de concentratie aan SARS-CoV-2-antigenen kan worden vastgesteld met deze 
kwalitatieve test. 

4. De ulti med COVID-19-antigeentest (nasofaryngeale wisser) geeft alleen de aanwezigheid van SARS-CoV-2-antigenen in het monster aan en mag niet 
worden gebruikt als het enige criterium voor de diagnose van SARS-CoV-2-infectie. 

5. De met de test verkregen resultaten moeten worden gezien in samenhang met andere klinische bevindingen van andere laboratoriumtests en 
evaluaties. 

6. Indien het testresultaat negatief of niet-reactief is en de klinische symptomen aanhouden, wordt aanbevolen om bij de patiënt een paar dagen later 
opnieuw een monster te nemen en opnieuw te testen of te testen met een moleculair apparaat om infectie bij deze personen uit te sluiten. 

7. De test zal onder de volgende omstandigheden negatieve resultaten opleveren: 
a) De concentratie van de nieuwe coronavirusantigenen in het monster is lager dan de minimumdetectiegrens van de test. 
b) Het optimale monsterafnametijdstip (piekvirusconcentratie) na infectie is niet geverifieerd, dus het afnemen van monsters op verschillende              
tijdstippen voor dezelfde patiënt kan vals-negatieve resultaten voorkomen. 

8. Negatieve resultaten sluiten besmetting met SARS-CoV-2 niet uit, in het bijzonder bij mensen die in contact zijn geweest met het virus. Een vervolgtest 
met gebruik van moleculaire diagnostiek moet worden overwogen om infectie bij deze personen uit te sluiten. 

9. Een teveel aan bloed of slijm op de wisser kan de werking van de test verstoren en een vals-positief resultaat opleveren. 
10. De nauwkeurigheid van de test hangt af van de kwaliteit van het wissermonster. Vals-negatieve resultaten kunnen het gevolg zijn van een onjuiste 

monsterafname of -opslag. 
11. Positieve resultaten van COVID-19 kunnen te wijten zijn aan infectie met niet-SARS-CoV-2 coronavirusstammen of andere interferentiefactoren. 

 
 
VERWACHTE WAARDEN 
De ulti med COVID-19-antigeentest (nasofaryngeale wisser) is vergeleken met toonaangevende commerciële RT-PCR-tests. De correlatie tussen deze 
twee systemen is niet minder dan 98%. 
 
 
PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN 
Detectielimiet 
De ulti med COVID-19-antigeentest (nasofaryngeale wisser) kan SARS-CoV-2 opsporen vanaf 100 TCID50/ml. 
 
Gevoeligheid en specificiteit en nauwkeurigheid 
De ulti med COVID-19-test (nasofaryngeale wisser) werd beoordeeld met monsters verkregen van patiënten. RT-PCR werd gebruikt als referentiemethode 
voor de ulti med COVID-19-antigeentest (nasofaryngeale wisser). De monsters werden als positief beschouwd als de RT-PCR-test een positief resultaat 
opleverde. De monsters werden als negatief beschouwd als de RT-PCR-test een negatief resultaat opleverde. 
 
 
                                       
 

Ongeldig 

C
T 

C
T 

Positief 
 

C
T 

Negatief 

C
T 
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  COVID-19-test: 
 

COVID-19-antigeentest 
RT-PCR 

Positief Negatief Totaal 

COVID-19 
-antigeen 

Positief 80 1 81 
Negatief 3 120 123 

Totaal 83 121 204 
Relatieve sensitiviteit 96.4% (95%BI*: 89.8%~99.2%) 
Relatieve specificiteit 99.2% (95%BI*: 95.5%~99.9%) 

Nauwkeurigheid 98.0% (95%BI*: 95.1%~99.5%) 
                                    * Betrouwbaarheidsintervallen 
 
 
Specificiteitstests met diverse virale stammen 
De ulti med COVID-19-antigeentest (nasofaryngeale wisser) werd getest met de volgende virale stammen. Bij deze concentraties werd in geen van de 
teststreepgebieden een duidelijk zichtbare streep waargenomen. 
 
                                                     COVID-19-test: 
                                                      

Omschrijving testniveau 
Adenovirus type 3 3.16 x 104 TCID50/ml 
Adenovirus type 7 1.58 x 105 TCID50/ml 

Humaan coronavirus OC43 1 x 106 TCID50/ml 
Humaan coronavirus 229E 5 x 105 TCID50/ml 
Humaan coronavirus NL63 1 x 106 TCID50/ml 
Humaan coronavirus HKU1 1 x 106 TCID50/ml 

Influenza A H1N1 3.16 x 105 TCID50/ml 
Influenza A H3N2 1 x 105 TCID50/ml 

Influenza B 3.16 x 106 TCID50/ml 
Humaan rhinovirus 2 2.81 x 104 TCID50/ml 
Humaan rhinovirus 14 1.58 x 106 TCID50/ml 
Humaan rhinovirus 16 8.89 x 106 TCID50/ml 

Mazelen 1.58 x 104 TCID50/ml 
Bof 1.58 x 104 TCID50/ml 

Para-influenza virus 2 1.58 x 107 TCID50/ml 
Para-influenza virus 3 1.58 x 108 TCID50/ml 

Respiratoir syncytieel virus 8.89 x 104 TCID50/ml 
TCID50 = De Tissue Culture Infectious Dose (infectieuze dosis weefselkweek) is de verdunning van het virus die onder de omstandigheden van de test 
naar verwachting 50% van de geïnoculeerde kweekvaten infecteert 
 
Precisie 
Binnen de test & tussen tests onderling 
De precisie binnen en tussen reeksen werd bepaald aan de hand van drie monsters van de COVID-19-standaardcontrole. Drie verschillende loten COVID-
19-antigeentest (nasofaryngeale wisser) werden getest met negatief, SARS-CoV-2-antigeen zwak, SARS-CoV-2-antigeen sterk. Tien replicaten van elk 
niveau werden elke dag gedurende 3 opeenvolgende dagen getest. De monsters werden in >99% van de gevallen juist geïdentificeerd. 
 
Kruisreactiviteit 
De volgende organismen werden getest bij 1,0 x 108 org/ml en allemaal negatief bevonden toen ze werden getest met de COVID-19-antigeentest 
(nasofaryngeale wisser): 

Arcanobacterium Pseudomonas aeruginosa 
Candida albicans Staphylococcus aureus subspaureus 
Corynebacterium Staphylococcus epidermidis 
Escherichia coli Streptococcus pneumoniae 
Moraxella catarrhalis                                                                                                       Streptococcus pygenes 
Neisseria lactamica                                                    Streptococcus salivarius 
Neisseria subilava                                                                          Streptococcus sp group F 

 
 
Interfererende substanties 
Onderstaande interfererende substanties werden verrijkt met negatief en SARS-CoV-2-antigeen zwak positief. Geen enkele substantie 
vertoonde enige referentie met de ulti med COVID-19-antigeentest (nasofaryngeale wisser). 

 
Substantie Concentratie 

Volbloed 20µl/ml 
Mucine 50µg/ml 

Budesonide neusspray 200µml  
Dexamethason 0.8mg/ml 

Flunisolide 6.8ng/ml 
Mupirocine 12mg/ml 

Oxymetazoline 0.6mg/ml 
Fenylefrine 12mg/ml 

Rebetol 4.5µg/ml 
Relenza 282ng/ml 
Tamiflu 1.1µg/ml 

Tobramycine 2.43mg/ml 
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 Deze gebruikshandleiding voldoet aan de nieuwste technologie/laatste revisie. De handleiding kan zonder 
 voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd! 
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