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   Hotgen COVID-19 speeksel-antigeentest 
(colloïdaal goud)

Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik de bijsluiter volledig door om onjuiste toepassing te 
voorkomen!

PRODUCTNAAM
Hotgen COVID-19 speeksel-antigeentest (colloïdaal goud)
MODELNUMMER
Model C
SPECIFICATIES
1T/Set, 5T/Set, 20T/Set, 25T/Set, 40T/Set, 50T/Set

BEOOGD GEBRUIK
De test dient voor de kwalitatieve in vitro bepaling van het nieuwe coronavirus-
antigeen in menselijke speekselmonsters uit het achterste deel van de keelholte. 
Het wordt gebruikt voor spoedonderzoek bij vermoedelijke gevallen van corona, 
maar kan ook worden gebruikt als bevestiging voor PCR’s bij ontslagen personen.
Een positief testresultaat geeft aan dat de monsters het nieuwe coronavirus-
antigeen bevatten. Een negatief testresultaat sluit de mogelijkheid van een 
infectie niet uit.
Dit product is bedoeld voor gebruik in een klinische omgeving of voor diagnostiek 
in noodsituaties tijdens een pandemie veroorzaakt door een infectie met het 
nieuwe coronavirus. Het kan niet worden gebruikt als routinematige, 
diagnostische in vitro reagens voor klinische toepassing. De testresultaten van 
deze kit zijn alleen voor klinische referentie. Aanbevolen wordt een uitgebreide 
diagnose op basis van verdere klinische bevindingen van de patiënt en andere 
laboratoriumtests uit te voeren.
Alleen voor professioneel gebruik.

TESTPRINCIPE
Deze test is gebaseerd op de immuno-chromatografische technologie met 
colloïdaal goud. Hij gebruikt de dubbele antilichaam-sandwichmethode om het N-
proteïne van het SARS-CoV-2-antigeen in menselijk speeksel te detecteren. De 
detectielijn (T-lijn) van de coronavirus-antigeen-testcassette is gecoat met het 
nieuwe coronavirus-antilichaam, de kwaliteitscontrolelijn (C-lijn) met schaap-
antimuis-antilichamen. Om de test uit te voeren wordt het monster in de 
testcassette gedruppeld en migreert de vloeistof naar boven over het membraan 
door middel van de capillaire werking. Als het nieuwe coronavirus-antigeen in het 
monster aanwezig is bindt het zich aan de met colloïdaal goud gemarkeerde 
coronavirus-antilichamen en vormt het een vaste-fasecomplex op de positie van 
de T-lijn. Een vast complex van met colloïdaal goud gemarkeerde coronavirus-
antilichamen en schaap-antimuis-antilichamen wordt gevormd op de C-lijn. Na 
voltooiing van de test is het resultaat af te lezen aan de verkleuring van de test- 
en controlelijnen.

COMPONENTEN

1. Nieuw coronavirus-antigeentestcassette
2. Monsterafnamebuisje met extractievloeistof
3. Speekselcollector
4. Zakken voor besmet afval
Opmerking: Componenten van verschillende batches kunnen niet door elkaar 
worden gebruikt.

BEWARING EN HOUDBAARHEID
1.

2.

De kit is 18 maanden houdbaar als alle componenten geseald in de kit 
blijven en beschermd tegen vocht en hitte worden bewaard bij 4 tot 30 °C.
Na opening van het foliezakje moet de test binnen 30 minuten worden 
gebruikt (temperatuur 10 - 30 °C, vochtigheid ≤70 %). Bij 30 °C moet de 
test onmiddellijk na opening worden gebruikt.

3. De monsterextractie-oplossing moet binnen 18 maanden na opening 
worden gebruikt (temperatuur 10 - 30 °C, vochtigheid ≤70 %).

4. Zie het etiket voor de fabricage- en vervaldatum.

MONSTERVEREISTEN
De testcassette en monsterextractiebuffer moeten op kamertemperatuur zijn 
voor de testprocedure. Daarom moet de set vóór het testen 15 tot 30 minuten 
bij kamertemperatuur (10 - 30 °C) worden bewaard, zodat deze voor het 
testen op kamertemperatuur is gekomen. De speekselmonsters dienen te 
worden afgenomen met een schone en droge speekselcollector.

1. Monsterafname en -preparatie

• Draai de dop van het monsterbuisje met de extractie-oplossing los en zet 
hierop de speekselcollector.

• Spoel uw mond met water, hoest 3 keer diep en spuug het speeksel 
(ongeveer 400 μl) achter uit de keel uit. Verzamel het speeksel met de 
speekselcollector tot aan de maatstreep. Zorg ervoor dat de hoeveelheid 
speekselmonster de maatstreep niet overschrijdt!

• Verwijder de speekselcollector en schroef de dop van het monsterbuisje 
weer vast.

• Schud het monsterbuisje zodat het speeksel zich goed vermengt met de 
extractieoplossing. Laat deze daarna 1 minuut laten staan en schud 
opnieuw goed. (Verleng bij afwijkende monsters de standtijd 
dienovereenkomstig.)

2. Bewaring van monsters
Het speekselmonster moet zo snel mogelijk na de afname worden gebruikt en 
mag niet gedurende langere tijd bij kamertemperatuur worden bewaard. De 
speekselmonsters kunnen 24 uur worden bewaard bij 2 - 8 °C, moeten voor het 
testen op kamertemperatuur worden gebracht en goed gemengd.

TESTPROCEDURE

1. Open het aluminiumfoliezakje van de testcassette en plaats de cassette op 
een vlakke ondergrond.

2. Schrijf het monster-ID op de kunststof omhulling van de testcassette.

3. Voeg 4 druppels van het geprepareerde speekselmonster toe aan de 
monsteropening van de testcassette (voeg in het geval van 
chromatografische afwijkingen nog eens 1 tot 2 druppels van het 
speekselmonster toe).

4. De inwerktijd bij kamertemperatuur is 15 minuten (10 - 30 °C).

5. Lees het resultaat na 15 minuten af. Na 30 minuten is het resultaat 
ongeldig.

*Ook bij een negatief testresultaat dienen de afstands- en hygiëneregels te worden 
opgevolgd!

INTERPRETATIE VAN HET RESULTAAT
Positief: Er verschijnen twee gekleurde lijnen in het observatievenster, d.w.z. een 
rode of magenta lijn op de plaats van de kwaliteitscontrolelijn (C-lijn) en detectielijn 
(T-lijn) (zoals weergegeven in resultaat 1), wat betekent dat het testresultaat van 
het nieuwe coronavirus-antigeen in de steekproef positief is.

Negatief: Er verschijnt een rode of magenta lijn op de plaats van de 
kwaliteitscontrolelijn (C-lijn) in het observatievenster maar geen lijn op de plaats 
van de testlijn (T-lijn) (zoals weergegeven in resultaat 2), wat betekent dat het 
testresultaat negatief is voor het nieuwe coronavirus-antigeen in het monster of dat 
de concentratie onder de detectielimiet van de kit ligt.

Ongeldig: Als er geen lijn in het observatievenster verschijnt op de plaats van de 
kwaliteitscontrolelijn (lijn C) (zoals weergegeven in resultaat 3) is de test ongeldig en 
moet een nieuwe monsterafname en test worden uitgevoerd.

1. De set is een kwalitatieve test en kan de concentratie van het nieuwe coronavirus-
antigeen niet kwantificeren.

2. Het testresultaat van deze kit is niet het enige teken van bevestiging bij klinische 
indicaties. Als het testresultaat niet overeenkomt met klinische bewijzen wordt 
aanbevolen om aanvullende tests uit te voeren teneinde het resultaat te verifiëren.

3. De testresultaten van de monsters zijn gerelateerd aan de kwaliteit van de 
monsterafname en -verwerking, het vervoer en de bewaring. Eventuele fouten kunnen 
onnauwkeurige testresultaten veroorzaken. Het niet beheersen van kruisbesmettingen 
tijdens de monsterverwerking kan tot vals-positieve resultaten leiden.

Resultaat 1: Positief Resultaat 2: Negatief        Resultaat 3: Ongeldig

Schroef de dop van het monsterbuisje met 
de monsterextractie-oplossing los en plaats 
hierop de speekselcollector. Spoel uw mond 
met water, hoest 3 keer diep en spuug het 
speeksel achter uit de keel uit. Verzamel het 
speeksel in de speekselcollector tot aan de 
maatstreep. Let erop dat het verzamelde 
speekselmonster niet de maatstreep 
overschrijdt. 

Verwijder de speekselcollector en schroef 
de dop van het monsterbuisje weer vast. 
Schud het monsterbuisje zodat het 
speeksel goed met de extractieoplossing 
wordt vermengd. Laat deze aansluitend 1 
minuut staan en schud vervolgens 
opnieuw. 

Lees het resultaat na 15 minuten af. Na 
30 minuten is het resultaat niet meer 
geldig.

Voeg 4 à 5 druppels van het geprepareerde 
speekselmonster toe aan de 
monsteropening van de testcassette.

BEPERKINGEN
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PRESTATIEKENMERKEN

1. Bij het testen met bedrijfsreferenties moeten de volgende normen in acht 
worden genomen:
1.1 Vervullingspercentage van negatieve referenties: De negatieve referenties 
van het bedrijf moeten worden gebruikt voor het testen en de negatieve 
referenties moeten ten minste met 20/20 (- / -) worden aangetoond.
1.2 Vervullingspercentage van positieve referenties: De positieve referenties 
van het bedrijf moeten worden gebruikt voor het testen en de positieve 
referenties moeten ten minste met 5/5 (+ / +) worden aangetoond.
1.3 Sensitiviteitsreferenties: Bij gebruik van ondernemingsbrede 
sensitiviteitsreferenties voor de detectie dient minimaal 1/3 (+ / +) te worden 
aangetoond.
1.4 Herhaalbaarheid: Voor het testen moeten ondernemingsbrede 
precisiereferenties worden gebruikt en de testresultaten consistent zijn.

2. Detectielimiet (DL)
De nieuwe coronavirus (2019-nCoV) antigeentest (colloïdaal goud) werd 
bevestigd om 2,5 × 102,2 TCID50/ml SARS-CoV-2 te detecteren, uitgevoerd bij een 
COVID-19 bevestigde patiënt in China.

3. Studies met exogene / endogene verstorende stoffen:
Er is geen interferentie met de mogelijk verstorende stoffen die hieronder 
worden vermeld.

(1) Exogene factor

Nr. Exogene factor Verstorende stoffen  Testconcentratie
1

Neussprays of -druppels
Fenylefrine 128μg/mL

2 Oxymetazoline 128μg/mL
3 Zoute neusspray 10% 10%(v/v)
4

Nasale corticosteroïden

Dexamethason 2μg/mL
5 Flunisolide  0.2μg/mL
6 Triamcinolonacetonide 0.2μg/mL
7 Mometason 0.5μg/mL
8

Keeltabletten
Strepsils (flurbiprofen 8,75 mg) 5% (w/v, 50mg/mL)

9 Keelpastilles 5% (w/v, 50mg/mL)
10 Oraal anestheticum Anbesol (benzocaïne 20%) 5% (v/v)
11

Antivirale middelen

α-Interferon-2b 0.01μg/mL
12 Zanamivir (Influenza) 2μg/mL
13 Ribavirine (HCV) 0.2μg/mL
14 Oseltamivir (Influenza) 2μg/mL
15 Peramivir (Influenza) 60μg/mL
16 Lopinavir (HIV) 80μg/mL
17 Ritonavir (HIV) 20μg/mL
18 Arbidol ((Influenza) 40μg/mL
19

Antibiotica

Levofloxacine-tabletten 40μg/mL
20 Azithromycine 200μg/mL
21 Ceftriaxon  800μg/mL
22 Meropenem 100μg/mL

23 Antibacterieel, systemisch Tobramycine  128μg/mL

24
Overige

Mucine: boviene glandula 
submandibularis, type I-S

100 µg/mL

25 Biotine 100 µg/mL

(2) Endogene factor
Nr. Endogene factor Verstorende stoffen  Testconc.
1 Auto-immuunziekte Humaan antimuis-antilichaam, HAMA 800 ng/mL

2 Serumproteïne Volbloed (humaan), EDTA-antigecoaguleerd 10% (w/w)

4.      Kruisreactiviteit en microbiële interferentie:
Er is geen kruisreactiviteit of interferentie met de hieronder vermelde potentieel 
kruisreagerende micro-organismen waargenomen.

Concentratie van de 
kruisreagerende stof

1

Humaan coronavirus

HKU1 2 × 105 TCID50/mL
2 229E 2 × 105 TCID50/mL
3 OC43 2 × 105 TCID50/mL
4 NL63 2 × 105 TCID50/mL
5 SARS 2 × 105 TCID50/mL
6 MERS 2 × 105 TCID50/mL
7

Adenovirus

Type 1 2 × 105 TCID50/mL
8 Type 2 2 × 105 TCID50/mL
9 Type 3 2 × 105 TCID50/mL
10 Type 4 2 × 105 TCID50/mL
11 Type 5 2 × 105 TCID50/mL
12 Type 7 2 × 105 TCID50/mL
13 Type 55 2 × 105 TCID50/mL

14
Humaan metapneumovirus 
(hMPV)

hMPV 3 type B1 / Peru2-200
2

2 × 105 TCID50/mL

15 hMPV 16 type A1 / IA10-200
3 2 × 105 TCID50/mL

16

Parainfluenzavirus

Type 1 2 × 105 TCID50/mL
17 Type 2 2 × 105 TCID50/mL
18 Type 3 2 × 105 TCID50/mL
19 Type 4A 2 × 105 TCID50/mL
20

Influenza A

H1N1 2 × 105 TCID50/mL
21 H3N2 2 × 105 TCID50/mL
22 H5N1 2 × 105 TCID50/mL
23 H7N9 2 × 105 TCID50/mL
24

Influenza B
Yamagata-lijn 2 × 105 TCID50/mL

25 Victoria-lijn 2 × 105 TCID50/mL
26

Enterovirus
Type 68 2 × 105 TCID50/mL

27 09/2014 isolaat 4 2 × 105 TCID50/mL
28 Respiratoir syncytieel virus Type A 2 × 105 TCID50/mL
29 Type B 2 × 105 TCID50/mL
30

Rhinovirus
A16 2 × 105 TCID50/mL

31 Type B42 2 × 105 TCID50/mL
32 Chlamydia pneumoniae TWAR stam TW-183 5 × 106 CFU/mL
33 Haemophilus influenzae NCTC 4560 5 × 106 CFU/mL
34

Legionella pneumophila
Bloomington-2 5 × 106 CFU/mL

35 Los Angeles-1 5 × 106 CFU/mL
36 82A3105 5 × 106 CFU/mL
37

Mycobacterium tuberculosis

K 5 × 106 CFU/mL
38 Erdman 5 × 106 CFU/mL
39 HN878 5 × 106 CFU/mL
40 CDC1551 5 × 106 CFU/mL
41 H37Rv 5 × 106 CFU/mL
42

Streptococcus pneumoniae
4752-98 [Maryland (D1)6B-17] 5 × 106 CFU/mL

43 178 [Poland 23F-16] 5 × 106 CFU/mL
44 262 [CIP 104340] 5 × 106 CFU/mL
45 Slovakia 14-10 [29055] 5 × 106 CFU/mL

46 Streptococcus pyrogens Typestam T1 [NCIB 11841, S
F 130]

5 × 106 CFU/mL

47 Bordetella pertussis NCCP 13671 5 × 106 CFU/mL
48

Mycoplasma pneumoniae

Mutant 22 5 × 106 CFU/mL

49 FH-stam van Eaton Agent
[NCTC 10119]

5 × 106 CFU/mL

50 M129-B7 5 × 106 CFU/mL
51 Pneumocystis jirovecii (PJP) N/A N/A

52 Gepoolde menselijke 
neusspoeling N/A N/A

53 Candida albicans 3147 5 × 106 CFU/mL
54 Pseudomonas aeruginosa R. Hugh 813 5 × 106 CFU/mL
55 Staphylococcus epidermidis FDA stam PCI 1200 5 × 106 CFU/mL
56 Streptococcus salivarius S21B [IFO 13956] 5 × 106 CFU/mL

5. Hook-Effekt:
Bij 1,0 × 106,2 TCID50 /ml SARS-CoV-2 dat uit een COVID-19 bevestigde patiënt in 
China is geïsoleerd trad geen hook-effect op.

6. Klinische prestaties:
De klinische prestaties van de coronavirus (2019-nCoV) antigeentest (colloïdaal 
goud) werden bepaald door het onderzoeken van 125 positieve en 457 negatieve 
monsters op SARS-CoV-2-antigeen (Ag) met een sensitiviteit van 96,00% (95% CI: 
90,91 - 98,69%) en een specificiteit van 99,78% (95% CI: 98,79 - 99,99%).

PCR-testresultaten
Positief Negatief Totaal

Resultaten van de 
coronavirus (2019-nCoV) 
antigeentest (colloïdaal 
goud)

Positief 120 1 121
Negatief 5 456 461

Totaal 125 457 582

Gevoeligheid Specificiteit
Totale procentuele 
overeenkomst

96.00%
[90.91%;98.69%]

99.78%
[98.79%;99.99%]

98.97%
[97.77%;99.62%]

VOORZORGSMAATREGELEN
1. De set is alleen bedoeld voor diagnostisch in vitro gebruik. Lees voor het 

onderzoek de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Het is noodzakelijk persoonlijke 
beschermingsmiddelen te dragen (gezichtsmasker, handschoenen, enz.) om het 
resultaat niet te vervalsen.

2. Gebruik het monsterbuisje en de monsterextractie-oplossing die in deze kit zijn 
meegeleverd. Vervang de monsterextractie in deze set niet door componenten uit 
andere sets.

3. De procedure moet strikt volgens de instructies gebeuren en verschillende 
batches mogen niet door elkaar worden gebruikt.

4. De gebruiker dient het monster zo snel mogelijk te testen; de klinische 
prestatiebeoordeling van een ingevroren monster kan verschillen van die van een 
vers monster.

5. Positieve en negatieve voorspellende waarden zijn sterk afhankelijk van de 
prevalentiecijfers. Positieve testresultaten vertegenwoordigen eerder vals-
positieve resultaten in tijden van geringe / geen SARSCoV-2-activiteit bij lage 
ziekteprevalentie. Vals-negatieve testresultaten zijn waarschijnlijker wanneer de 
prevalentie van de ziekte veroorzaakt door SARS-CoV-2 hoog is.

6. De gevoeligheid van de test na de eerste vijf dagen na aanvang van de symptomen 
is lager in vergelijking met een RT-PCR SARS-CoV-2-test.

7. Na opening moet de testcassette binnen 30 minuten worden gebruikt 
(temperatuur 10 tot 30 °C, vochtigheid ≤70%). Bij 30 °C moet de testcassette 
onmiddellijk na opening worden gebruikt. De ongebruikte testcassette moet 
afgedicht en op een droge plaats worden bewaard.

8. Afval of overtollige monsters die tijdens de test worden gegenereerd dienen te 
worden geïnactiveerd als infectieuze agentia.

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Vervaldatum Batchnummer Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing 

Inhoud voldoende 
voor <n> tests 

Temperatuurbereik Catalogusnummer

Fabricagedatum Waarschuwing Alleen voor eenmalig 
gebruik

CE-markering IVDD 
98/79/EC

Gemachtigde 
vertegenwoordiger in 
de Europese 
Gemeenschap 

Fabrikant

Uitsluitend voor in 
vitro diagnostiek Uit de buurt van 

zonlicht houden Droog bewaren 

Kruisreagerende stof Nr. Stam



3 / 3

NL

Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.
9. Gebäude, Tianfu Straße Nr. 9, Biomedizinische Basis,
Bezirk Daxing, Beijing, 102600, V.R. China.
MedNet GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Deutschland
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