NL
RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal)
REF NO : VSCD02ST
Specimen Type: Nasale uitstrijkje

STAP 1

1

STAP 2

MONSTERVERZAMELING EN
VERWERKING

8

Breek het utstrjkje

OPGELET: Monsters moeten zo snel mogeljk worden gebrukt na het
verzamelen

4

Plaats de bufferbus n de houder

Plaats de fles, dat de extracteoplossng bevat, n de bushouder en
open deze.

VOORBEREIDING

Dt product s alleen voor de kwaltateve detecte van het SARS-COV-2
antgeen. Raadpleeg uw arts voor medsch adves voordat u enge
vorm van medsche beslssngen neemt.

OPMERKING: Inden u het knjpen van de bus
net correct heeft utgevoerd, zal het
utstrjkje veel meer extractebuffer absorberen en dat zal verkeerde resultaten
opleveren.

Als zowel de C- als de T-ljn tevoorschjn komen, geeft
dt aan dat het SARS-COV-2-antgeen s gedetecteerd
en dat de resultaten postef zjn.

Postef

Slut en schud de fles

Opmerkng: De ntenstet van de kleur n het testljngebed vareert afhankeljk van de concentrate van het
COVID-19-antgeen n het monster. Daarom moet elke
kleurtoon n het testgebed als postef worden
beschouwd.

OPGELET: Drnk de extracteoplossng net n de bus. Raadpleeg
onmddelljk uw dokter nden u dt heeft gedaan.

Testpakket

5

2 cm

OPGELET: De zachte, textelpunt van het
utstrjkje mag net n contact komen met de
handen of objecten.
Buffer
oplossng

OPGELET: Open het utstrjkje net totdat u het
bnnen enkele mnuten gaat gebruken.

Extractebuffer

Bologsch
afvalzakje

Maak u van tevoren vertrouwd met de nhoud van het testpakket voordat
u de verpakkng van de componenten heeft geopend. Zorg ervoor dat
het testpakket een testcassette, een fles met extractebuffer, een sterel
wattenstaafje, een afvalzakje en gebruksnformate bevat.
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6

10

Open het alumnumfolezakje en
plaats de testcassette op een
schoon, plat oppervlak.

Plaats het sterele utstrjkje 2 cm voorzchtg n één neusgat en draa het
utstrjkje 3 keer dcht bj de bnnenwand van de neus. Herhaal de
procedure met hetzelfde utstrjkje n het andere neusgat

3x

3x

Scan Mj
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OPGELET: de testkaart s slechts voor eenmalg
gebruk en kan net worden hergebrukt of door
meer dan één persoon tegeljk worden gebrukt.
Was uw handen voor het testen

OPGELET: Plaats het uitstrijkje
niet dieper als u een sterke
weerstand of pijn voelt.

Draa 10 keer

Neem vervolgens de bufferbus en plaats
het utstrjkje met het utstrjkmonster n de
fles en dompel de punt n de extractebuffer. Draa het utstrjkje 10 keer met het
utstrjkmonster langs de bnnenwand van
de fles. Knjp de punt van het utstrjkje
langs de bnnenwand van de fles om zoveel
mogeljk vloestof n de fles te houden.

Breek de punt af

STAP 5

De dop bevat een openng, breek de punt van
de dop zorgvuldg af met uw dum, dt maakt
een druppelsgewjze verdelng van het
verwerkte monster mogeljk tjdens de
volgende testprocedure.

12

Ongeldg

OPGELET: Moet bnnen 15 mnuten
na verwjderng ut het folezakje
worden gebrukt.

Breekpunt

Plaats het utstrjkje

Voordat u heeft getest

• Alle componenten moeten op kamertemperatuur worden gebracht
voordat u begnt met testen.
• Maak een plat oppervlak vrj en zorg ervoor dat het droog s.
• Houd een horloge klaar.
• Om nauwkeurge resultaten te kunnen verkrjgen, mag een geopende
en blootgestelde testkaart net worden gebrukt n een zwaar
geventleerde en vochtge rumte.
• Bewaar het testpakket net n drect zonlcht.
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Utvoerng van de test
Voeg 3 druppels van het verwerkte monster toe aan
de monsterhouder(s) van de testcassette en start de
tjdsmetng.

Knjp het
5 keer

Inden het testresultaat negatef s:
• Bljf voldoen aan alle toepasseljke regels met betrekkng
tot contact- en beschermende maatregelen.
• Zelfs nden de test negatef s, kan er een nfecte
aanwezg zjn.
• Herhaal de test na 1-2 dagen n geval van twjfel, omdat
de SARS-COV-2 net tjdens alle stada van de nfecte
nauwkeurg gedetecteerd kan worden.

OPGELET: Raak de monsterhouder
of
het
membraan van
de
testcassette net aan.

Membraan

Monsterhouder

2 cm

Negatef

Haal de cassette erut

Monsterverzamelng

2 cm

Inden alleen de controleljn (C) tevoorschjn komt en de
testljn (T) kleurloos bljft, geeft dt aan dat het
SARS-COV-2-antgeen net s gedetecteerd en dat het
resultaat negatef s.

STAP 3 UITVOERING VAN DE TEST

Lees de gebruksaanwjzng en
scan de QR-code

Lees de gebruksaanwjzng zorgvuldg voordat u de test opstart en scan
de QR-code om de vdeo "Hoe te gebruken" te bekjken
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OPGELET: Probeer de monster-extracteoplossng net te morsen.
Inden u toch heeft gemorst, geleve dan het gebed te sterlseren en
als de hoeveelhed van het mengsel van het monster-extracteoplossng net voldoende s om de test ut te voeren, herhaalt u de test met
behulp van een neuw monsterstaafje en extractevloestofbusje.

Trek de verpakkng van het utstrjkje op het
gemarkeerde punt open en haal het utstrjkje ut
de verpakkng.

Deksel

Utstrjkje

OPGELET: Geleve de monster-extracteoplossng met utstrjkje net
te drnken. Inden u het per ongeluk heeft gedronken, geleve dan
onmddelljk uw gezondhedsmedewerker te raadplegen.

Neem het utstrjkje

Inden het testresultaat postef s
• Er s momenteel een vermoedeljke nfecte van
Covd-19.
• Neem onmddelljk contact op met uw arts of
plaatseljke gezondhedsafdelng.
• Volg de lokale rchtljnen voor zelfsolate op.
• Voer de PCR -test ut voor een bevestgng.

Mezcla

OPGELET: Pas op dat u geen vloestof morst

Gebruksaanwjzng

INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN

Breek de bovenste helft van het utstrjkje
vanaf het breekpunt af, laat de onderste helft
n de fles en slut de dop.
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Onderdelen van het product

STAP 4

13

Inden de controleljn (C) net waargenomen kan
worden, wordt de test als ongeldg beschouwd,
ongeacht of de testljn (T) zchtbaar s of net. Een
neuwe test moet worden utgevoerd met behulp van
een neuw testapparaat.
Inden het testresultaat ongeldg s, kan dt worden
veroorzaakt door een onjuste testutvoerng. Herhaal
de test. Inden het testresultaat nog steeds ongeldg s,
neem dan contact op met uw arts of COVID-19-testcentrum.

BIOHAZARD
AFVALVERWIJDERINGSPROCEDURE

Reng het gebed

Sterlseer of reng het gebed waar de test wordt utgevoerd.
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Beschkbaarhed
Plaats al het gebrukte materaal tjdens de test
(utstrjkje, extractebufferbus, testcassette) n de
bologsche afvalzakje om de test-kt velg te
verwjderen en verzegel deze goed. Goo de hele
bologsche afvalzakje onmddelljk n de algemene
afvalbak.

15

mn.
* Zorg ervoor dat het monster op het utstrjkje zo volledg mogeljk
s losgemaakt n de buffer/testvloestof.
*Dt proces moet mnmaal 20 seconden duren.

Lees het resultaat af na 15 mnuten.
OPGELET: Lees net af na 20 mnuten.

Was uw handen grondg met zeep of
desnfecteer uw handen na de behandelng.

NL
RapidForTM SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal)
Número de referencia: VSCD02ST
Alleen voor persoonlijk gebruik
In-vitro diagnostische test voor zelftesten
Gebruiksaanwijzing
BEOOGD GEBRUIK
De RapidFor ™ SARS-COV-2 Rapid Antigeen Test Kit (Nasal) is een laterale stromingstest voor de kwalitatieve detectie van het SARS-COV-2 nucleocapside-antigeen in
menselijke nasale uitstrijkjes. De kit biedt een snel resultaat ter plaatse over de
mogelijke aanwezigheid van een COVID-19-infectie bij de geteste persoon. De test-kit
is ontworpen voor zelftesten en vereist geen speciale opleiding voor het verzamelen,
de verwerking of de testuitvoering. De test kan worden uitgevoerd door personen die
ouder zijn dan 18 jaar en voor gebruikers tussen de 4-18 jaar oud is de begeleiding door
volwassenen vereist. Deze kit is niet geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar oud. De
zelftest wordt ook gebruikt voor het controleren van een bestaande ziekte, pas de
behandeling alleen toe indien hij/zij de juiste opleiding heeft gekregen om dit te doen.

Postef testresultaat: een positief resultaat is het bewijs van de aanwezigheid van
een SARS-COV-2-infectie. Ga in quarantaine en neem contact op met een arts. Een
bevestigende test met behulp van een RT-PCR is noodzakelijk!
Negatef testresultaat: Een negatief resultaat sluit een infectie met SARS-COV-2
niet uit. Een negatief testresultaat is slechts een momentopname.
Ongeldg testresultaat: Herhaal de test in geval van een ongeldig resultaat.

SAMENVATTING EN UITLEG
De nieuwe coronavirus SARS-COV-2 is een positief-streng RNA-virus en behoort tot de
β-genus van coronavirussen. COVID-19 is een acute infectieziekte in de luchtwegen
waaraan mensen vatbaar zijn. Momenteel zijn patiënten die zijn geïnfecteerd met
SARS-COV-2 de belangrijkste bron van een infectie; asymptomatische geïnfecteerde
personen kunnen ook het virus overbrengen. Op basis van het huidige epidemiologisch
onderzoek is de incubatieperiode 1 tot 14 dagen, en meestal 3 tot 7 dagen. De
belangrijkste vertoningen zijn koorts, vermoeidheid, geurverlies en droge hoest. Ook
nasale congestie, loopneus, keelpijn, myalgie en diarree komen in enkele gevallen voor.

PRINCIPE VAN DE TEST
Dit reagens maakt gebruik van een sandwichmethode met dubbele antilichamen voor
de kwalitatieve detectie van het nucleocapside-antigeen van SARS-COV-2. Tijdens het
onderzoek koppelt een colloïdaal goud-gelabeld anti-SARS-CoV-2 monoklonaal
antilichaam zich vast aan het SARS-COV-2-antigeen in het monster. Dit reactiecomplex
beweegt chromatograﬁsch naar voren op het nitrocellulose-membraan, bindend aan
het anti-SARS-COV-2 monoklonaal antilichaam dat vooraf in de detectiezone (T) op het
testmembraan aangebracht is, waar het een roodgekleurde reactielijn vormt. Indien het
monster geen SARS-CoV-2-antigeen bevat, kan er geen rode kleurreactielijn gevormd
worden in de T-zone. Tegelijkertijd, tijdens het onderzoek, beweegt een kip-Igy
goudconjugaat ook langs het membraan, bindt zich in het kwaliteitscontrolegebied C
aan een vooraf aangebrachte anti-kip Igy monoklonaal antilichaam en vormt daar een
rode reactielijn.

OPSLAG EN STABILITEIT
1. Bewaar de test-kit bij 2° C tot 30° C. Bewaar of bevries de kit niet onder 2° C. Bewaar
de test-kit niet in direct zonlicht. Alle componenten moeten op kamertemperatuur
worden gebracht voordat u gaat testen.
2. De testcassette moet binnen 15 minuten na verwijdering uit de foliezak worden
gebruikt.
3. De kit mag niet worden gebruikt na de vervaldatum. De vervaldatum wordt vermeld op
het etiket/verpakking.
BEPERKINGEN
1. Het resultaat van het product mag niet worden beschouwd als een bevestigde
diagnose. De evaluatie van de testresultaten moet samen met RT-PCR-resultaten, de
klinische symptomen, de epidemiologische informatie en verdere klinische gegevens
worden gedaan.
2. De inhoud van de kits is bedoeld voor de kwalitatieve detectie van de SARS-COV-2 in
neusmonsters. Noch de SARS-COV-2-concentratie, noch de toename van de concentratie kan worden gemeten.
3. Deze test detecteert zowel levensvatbare (levend) als niet-levensvatbare antigenen
van de levensvatbare SARS-COV-2.
4. De testprestaties zijn afhankelijk van de hoeveelheid virussen (antigeen) in het
monster en kan al dan niet correleren met de resultaten van een virale cultuur dat op
hetzelfde monster wordt uitgevoerd.
5. Er kan een negatief testresultaat optreden indien de antigeenconcentratie in een
monster onder de detectielimiet van de test ligt of als het monster verkeerd werd
verzameld of getransporteerd.
6. Het niet opvolgen van de testprocedure kan de testprestaties nadelig beïnvloeden
en/of het testresultaat ongeldig maken.
7. Een negatief testresultaat sluit op geen enkel moment de mogelijkheid van een
SARS-COV-2-infectie uit. Negatieve resultaten kunnen bijvoorbeeld optreden wanneer
de virale belasting laag is, zoals tijdens de vroege incubatiefase of vanaf de tweede week
na het begin van de symptomen en bij een asymptomatisch persoon. Een vals-negatief
testresultaat kan echter ook optreden indien het monster foutief werd afgenomen of
indien de hoeveelheid virus onder de detectielimiet van de test ligt. Let op de hygiëneregels en herhaal de test indien nodig.
8. Indien de symptomen aanwezig zijn nadat de testresultaten negatief zijn aangekomen,
test u binnen 1-2 dagen opnieuw om hoge risico's te kunnen elimineren en indien uw
steekproef positief test, neemt u dan contact op met een gezondheidsinstelling. Een
bevestigende test is noodzakelijk. Om het risico op een overdracht te verminderen, is
een snelle isolatie na een positief testresultaat noodzakelijk. Na contact op te nemen met
de arts/gezondheidsinstelling, wordt in het geval van een bevestigd testresultaat de
toegang tot het rapportagesysteem opengesteld.
9. Een positief testresultaat sluit geen co-infecties uit met andere ziekteverwekkers.
10. Negatieve testresultaten sluiten geen andere virale of bacteriële infecties uit dan
SARS uit.
11. Negatieve resultaten moeten worden behandeld als vermoedelijk en moeten
bevestigd worden met een moleculaire test.
12. Indien nieuwe SARS-COV-2-varianten in het detectiegebied kunnen optreden, zullen
ze de detectielimiet van de test kunnen beïnvloeden
QUALITEITSCONTROLE
Een gekleurde lijn in het controlegebied (C) wordt beschouwd als een interne
procescontrole. Het bevestigt de volledige penetratie van het membraan met het
monster, de reactiviteit van de reagentia en de juiste testprestaties.
PRESTATIEKENMERKEN
1. Klnsche prestates: de klinische prestaties van de RapidFor™ SARS-COV-2 Rapid
Antigeen Test Kit (Nasal) werden bepaald door vergelijking met een RT-PCR-test. De
monsters werden afgenomen binnen 7 dagen na het begin van de symptomen. De
prestaties van de RapidFor™ SARS-COV-2 Rapid Antigeen Test Kit (Nasal) werden
beoordeeld met behulp van 663 nasale uitstrijkjes.
RapidFor™ SARS-CoV-2
Rapid Antigeen Test Kit
(Nasal)

MATERIAAL EN COMPONENTEN
Materialen vereist en voorzien door de testkits

Positief

CATALOGUSNUMMER
COMPONENT
Testapparaat

Buffer

Specimen
uitstrijkstaafjes
Biologisch
afvalzakje
Verpakkingsinlegger

Negatief

VSCD02ST01
(1 Tests/Doos)

VSCD02ST02
(2 Tests/Doos)

VSCD02ST05
(5 Tests/Doos)

Totaal

PCR-RT Vergelijkend testresultaat

2 Testcassettes
(1 Test/zakje x 2 zakjes)

5 Testcassettes
(1 Test/zakje x 5 zakjes)

1 wegwerpﬂesje, elk met
500 µl extractiebuffer

2 wegwerpﬂesjes, elk met
500 µl extractiebuffer

5 wegwerpﬂesjes, elk met
500 µl extractiebuffer

1 steriel,
wegwerpspecimen
uitstrijkstaafje

2 steriele,
wegwerpspecimen
uitstrijkstaafjes

5 steriele,
wegwerpspecimen
uitstrijkstaafjes

1 wegwerp met Biologisch 1 wegwerp met Biologisch
afval gelabeld zakje
afval gelabeld zakje
1 gebruiksaanwijzing

1 gebruiksaanwijzing

1 wegwerp met Biologisch
afval gelabeld zakje
1 gebruiksaanwijzing

Verest materaal maar net voorzen van een test-kt
- Timer
Acteve componenten van de testcassette
Reagentia
- Monoklonaal Antilichaam anti-covid-19 antilichaam
- Monoklonaal Antilichaam anti-kip IgY
- Monoklonaal Antilichaam anti-COVID-19 met goud geconjugeerd antilichaam
- Gezuiverde met goud geconjugeerd kip-Igy

Specimen Type

Resultaat

1

Menselijk coronavirus-HKU1

106 TCID50/mL(In-silico)

2

Staphylococcus aureus

3x106 CFU /mL

3

Streptococcus pyogeen

1.6x106 CFU /mL

4

Mazelenvirus

1.8x105 TCID50/mL

5

Paramyxovirus parotitis

1.0x105 TCID50/mL

6

6 Mycoplasma pneumoniae

1.3x 107 CFU / mL

7

Menselijk metapneumovirus (hMPV)

2.4x105 TCID50/mL

Haakeffect
Er werd geen haakeffect gedetecteerd bij een concentratie van 5,0x106 TCID50/ml
SARS-COV-2.
Brukbaarhedsstude
De bruikbaarheidsstudie van de RapidFor™ SARS-COV-2 Rapid Antigeen Test Kit (Nasal)
werd bepaald door vergelijking met een RT-PCR-test. De monsters werden afgenomen
binnen 7 dagen na het begin van de symptomen.
De prestaties van de RapidFor™ SARS-COV-2 Rapid Antigeen Test Kit (Nasal) werden
beoordeeld met behulp van 462 nasale uitstrijkjes van patiënten.

8

Menselijk Coronavirus OC43

9

Menselijk Coronavirus NL63

1.8x105 TCID50/mL

10

Menselijk Coronavirus 229E

2.5x105 TCID50/mL

1.8x105 TCID50/mL

RapidFor™ SARS-CoV-2
Rapid Antigeen Test Kit
(Nasal)

8.9x105 TCID50/mL

Positief

448

4

1.0x105 CFU/mL

Negatief

14

462

476

13

1.5x105 TCID50/mL

Totaal

462

466

928

14

2.0x105 TCID50/mL

Gevoeligheid: 448/462 x 100 % = 96,97 %, (95 % CI: 94,97 – 98,33)

15

1.8x105 TCID50/mL

462/468 x 100 % = 99,14 %, (95 % CI: 97,82 – 99,77)

16

2.0x105 TCID50/mL

Nauwkeurigheid: (448+462)/928 x 100 % = 98,06 %, (95 % CI: 96,95 – 98,85)

17

1.0x105 TCID50/mL
9 Epstein-Barr virus

1.0x107 copies/mL

20

Enterovirus CA16

1.0x105 TCID50/mL

21

Human Rhinovirus type 1

1.0x105 TCID50/mL

22

Human Rhinovirus type 14

1.0x105 TCID50/mL

23

Respiratoir syncytieel virus A

1.2x105 TCID50/mL

24

Respiratoir syncytieel virus B

2.4x105 TCID50/mL

25

Streptococcus pneumoniae

1.8x106 CFU / mL

26

Candida albicans

1.3x106 CFU / mL

27

Chlamydia pneumoniae

1.0x105 CFU/mL

28

Bordetella pertussis

5.8x106 CFU /mL

29

Pneumocystis jirovecii

30

Mycobacterium tuberculosis

106 CFU / mL (In-silico)

31

Legionella pneumophila

2.0x106 CFU / mL

106 CFU /mL (In-silico)

1.0x105 TCID50/mL

32
33

Menselijk para-griep virus type 2

1.0x105 TCID50/mL

34

Menselijk para-griep virus type 3

1.0x105 TCID50/mL

35

Menselijk para-griep virus type 4

1.0x105 TCID50/mL

SARS-coronavirus

2.5x105 PFU/mL

2.7x106 CFU/mL

36
37
38

Staphylococcus epidermidis

1.2x107 CFU /mL

39

Bofvirus

3.2x105 TCID50/mL

40

Enterovirus 70

3.1x105 TCID50/mL

41

Menselijk rhinovirus B70

1.0x105 TCID50/mL

42

1.8x105 TCID50/mL

43

4.3x105 TCID50/mL

44

1.6x105 TCID50/mL

45

1.3x105 TCID50/mL

46

Adenovirus Type 3

1.0x105 TCID50/mL

47

Adenovirus Type 5

1.8x105 TCID50/mL

48

Adenovirus Type 7

1.8x105 TCID50/mL

49

Streptococcus salivarius

1.0x105 TCID50/mL

50

Pseudomonas aeruginos

1.0x105 TCID50/mL

GEBRUIKTE SYMBOLEN

Interferentesubstantes
De testresultaten worden niet verstoord door de materie in de volgende concentratie.
Nr.
1

Verontreinigende stoffen

4%

2

Ibuprofen

1mg / mL

3

Tetracycline

3µg / mL

4

Chlooramfenicol

3µg / mL

Erytromycine

3µg / mL

198

3

201

6

Tobramycin oogdruppels

6

456

462

7

Keelspray (menthol))

204

459

663

8

Mupirocine

10mg/mL

9

Ice Keelpastille (Menthol)

1.5mg/mL

* Dagnostsche Specfctet: het vermogen van een apparaat om de afwezigheid
van een doelmerker te herkennen geassocieerd met SARS COV-2.
*95% BI: Betrouwbaarheidsintervallen meten de mate van zekerheid in een bemonsteringsmethode. Er is 95% kans dat de populatiegemiddelde binnen het interval ligt.
2. Analytsche prestates:
a. Analytsche gevoelghed
Detectegrens (LOD)
Bij een virale cultuurconcentratie van 100 TCID50/ml en hoger was het positieve niveau
groter dan of gelijk aan 95 %. De minimale detectielimiet van de RapidFor™ SARS-COV-2
Rapid Antigeen Test Kit (Nasal) is 100 TCID50/ml.
Varanten
De test-kit kan de bestaande varianten van SARS-COV-2 detecteren (Alfa, Bèta, ETA,
Gamma, Delta, Omicron)
b. Analytsche specfctet
Kruisreactie De kruisreactie van de kit werd geëvalueerd.
De resultaten vertoonden geen kruisreactie met de volgende monsters

COMPONENT

Fragile

IFU

Waarschuwing
Bewaar bij 2°C-30°C- (36°F~86°F)

EXP

11

Nasale druppels van nafthoxoline hydrochloride
Mucin

15%
0.50%

13

Fisherman's Friend

1.5mg/mL

14

Samengestelde benzocaingel

1.5mg/mL

15

Cromoglycate

15%

16

Sinex (fenylefrine hydrochloride)

15%

17

Afrin (Oxymetazoline)

15%

18

Fluticason propionaatspray

15%

19

Chloraseptic (menthol/benzocaïne)

20

Naso GEL (NeilMed)

1.5 mg/mL
5%

21

CVS Nasaal Spray (Cromolyn)

15%

22

Zicam koude remedie

5%

23

Homeopathisch (alkalol)

%10

24

Natriumcromolyn oogdruppels

15%

25

Alkalol nasale wasbeurt

10%

26

Zuigtablet

27

Keelpijnfenol spray

1.5 mg/mL
15%

Nauwkeurghed
1.10 Replicaties van negatieve en positieve monsters werden getest met behulp van de
referentiematerialen van ondernemingen. De overeenkomst tussen de negatieve en
positieve resultaten was 100%.
2. Drie verschillende partijen werden getest met positieve en negatieve referentiematerialen. De overeenkomst tussen de negatieve en positieve resultaten was 100%.

Vervaldatum
Fabrikant

5mg/mL

12

Gebruiksaanwijzing
Raadpleeg gebruiksaanwijzing

5%
15%

Materiaal inbegrepen
Deze kant naar boven

Resultaat

Volbloed

10

452

PREVENTIEVE MAATREGELEN
1. Gebruik de inhoud van de kit niet na de vervaldatum dat aan de buitenkant van de doos is
afgedrukt.
2. Gebruik een gebruikte testkaart, reagensbuis of uitstrijkje niet opnieuw.
3. Het aluminium zakje bevat een testcassette en een silicagel. De silicagel is vereist om de
testcassette te beschermen tegen omgevingsfactoren. Gebruik de test-kit niet als het
aluminiumzakje geen silicagel bevat. Slik de silicagel niet in. Raadpleeg onmiddellijk uw
arts, wanneer u het heeft ingeslikt.
4. Alle gebruikers moeten de gebruiksinstructies zorgvuldig lezen voordat ze de test
uitvoeren.
5. De monsterbuffer en testcassette moeten vóór gebruik op kamertemperatuur (18°C ~
30°C) gebracht worden, anders kunnen de resultaten foutief zijn.
6. Verwijder en gebruik geen beschadigde of gevallen testkaart of materiaal.
7. Gebruikers moeten specimen zo snel mogelijk testen na het verzamelen van de
monsters.
8. Mors geen monster-extractieoplossing. Indien u het toch heeft gemorst, gelieve dan het
gebied dan te steriliseren en als de hoeveelheid mengsel van het monster-extractieoplossing niet voldoende is om de test uit te kunnen voeren, herhaal dan de test met behulp van
een nieuwe uitstrijkje en extractie-oplossingsbuis.
9. Drink de extractieoplossing in de buis niet met of zonder uitstrijkje. Raadpleeg
onmiddellijk uw zorgverlener indien u dit toch heeft gedaan.
10. Indien het monstervolume onvoldoende is, zal de test niet met succes afgehandeld
worden.
11. De reagensoplossing bevat een zoutoplossing (saline). Indien de oplossing contact
heeft gemaakt met de huid of het oog, gelieve dan met overvloedige hoeveelheden water
te spoelen.
12. Onvoldoende of ongepaste opslag en transport van alle componenten en monsterverzameling kunnen valse testresultaten opleveren.
13. Gebruik geen visueel bloederige of overdreven kleverige exemplaren om nauwkeurige
resultaten te verkrijgen.
14. Om nauwkeurige resultaten te kunnen verkrijgen, mag een geopende en blootgestelde
testkaart niet worden gebruikt in een zwaar geventileerd en vochtig gebied.
15. Was grondig uw handen na de behandeling.
16. Raak de monsterhouder of het membraan van de testcassette niet aan.

1.0x105 TCID50/mL
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* Dagnostsche gevoelghed: het vermogen van een apparaat om de aanwezigheid
van een doelmerker te identiﬁceren dat is geassocieerd met SARS-COV-2.

Totaal

MERS Coronavirus
Bordetella parapertussia

Totaal

Nauwkeurigheid: (198+456)/663 x 100 % = 98,64 %, (95 % CI: 97,44 – 99,38)

Negatief (-)

11

Negatief (-)

Diagnostische gevoeligheid: 198/204x 100 % = 97,06 %, (95 % CI: 93,71 – 98,91

PCR-RT Vergelijkend testresultaat
Positief (+)

12

Positief (+)

456/459 x 100 % = 99,35 %, (95 % CI: 98,10 – 99,87)

1 Testcassette
(1 test/zakje x 1 zakje)

Nr.

Drooghouden

LOT

Partijnummer

BUFFER

Monsterbuffer
Datum van vervaardiging
Niet hergebruiken

REF

Referentienummer
Bewaar buiten het bereik van zonlicht
Tests per kit
In vitro diagnostisch medisch apparaat
Gebruik niet indien het pakket is beschadigd

STERILE R

Gesteriliseerd met bestraling

STERILE EO

Gesteriliseerd met ethyleenoxide
Bewaar buien het bereik van kinderen
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