
CE 
SAFECARE eenstaps sneltest COVID-19 

antigeen-sneltestkit (swab)
Bijsluiter

Afzonderlijk verpakte testinstrumenten  

Extractieflesje met bufferoplossing 
Werkstation
Gesteriliseerde swab
Bijsluiter 

- Elk instrument bevat een strook gekleurde 
conjugaten en reactieve reagentia die voorverdeeld 
zijn in de overeenkomstige gebieden.
-  voor de monsterpreparatie 
-  voor het plaatsen van het extractiebuisje 
-  voor de monsterafname 
-  met de gebruiksaanwijzing

VEREISTE, MAAR NIET MEEGELEVERDE MATERIALEN 
Timer 

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
•

•

•

Niet gebruiken na de vervaldatum. Niet gebruiken als het zakje beschadigd of open 
is. Gebruik de tests niet opnieuw.
Gebruik geen componenten uit verschillende batches door elkaar. Voorkom 
kruisbesmetting van monsters door bij elk afgenomen monster een nieuw 
monsterverzamelbuisje te gebruiken.
Eet, drink of rook niet in de ruimte waar monsters of kits worden gehanteerd.

• Behandel alle monsters alsof ze infectieuze agentia bevatten. Neem tijdens het testen de 
geldende voorzorgsmaatregelen tegen microbiologische gevaren in acht en volg 
de standaardprocedures voor de juiste afvoer van de monsters.

• Draag beschermende kleding zoals een laboratoriumjas, wegwerphandschoenen en 
oogbescherming bij het testen van de monsters.

• Vochtigheid en temperatuur kunnen de testresultaten beïnvloeden.
• De extractiebuffer bevat een zoutoplossing. Spoel indien de oplossing in contact komt 

met de huid of ogen deze weg met veel water.
• Werp de gebruikte testmaterialen weg in overeenstemming met de geldende 

voorschriften. 

PREPARATIE VAN DE REAGENS EN BEWAARINSTRUCTIES
Bewaar ongebruikte testinstrumenten ongeopend bij 4-30 °C. Bij een bewaring tussen 4-8 °C dient 
u ervoor te zorgen dat het testinstrument vóór het openen op kamertemperatuur wordt 
gebracht. De cassette is stabiel tot en met de vervaldatum die op het verzegelde zakje is gedrukt. 
Vries de kit niet in; niet blootstellen aan temperaturen boven 30 °C.

MONSTERAFNAME EN -HANTERING
[Bemonstering]

➔ 

• Vervoer en bewaring van het monster
Monsters moeten zo snel mogelijk worden geëvalueerd. Wanneer vervoer van de 
monsters nodig is worden de onderstaande transportmedia aanbevolen en getest. 
Aangetoond is dat deze de testprestaties niet beïnvloeden: Hank’s Balanced MkD Salt 
Solution, M5 media of zoutoplossing. Als alternatief kunnen monsters voor het testen 
maximaal 8 uur in een schone, droge en gesloten houder gekoeld (2-8 °C) of bij 
kamertemperatuur (15-30 °C) worden bewaard.

Trek de 
folielaag los

Draai de swab 
8-10 keer rond

=:> 

�� 
Druk de swab uit en 
maak zoveel mogelijk 
vloeistof vrij

Plaats de dop

TESTPROCEDURE

Laat het testinstrument en de monsters vóór het testen op 
kamertemperatuur komen (15 - 30 °C of 59 - 86 °F). Voor het 
beste resultaat moet de test binnen één uur worden uitgevoerd.

1. Haal het testinstrument uit het verzegelde zakje.
2. Draai het monsterafnamebuisje ondersteboven en houd dit 

rechtop; voeg 3 druppels toe aan de monsteropening (S) van 
de testcassette. Start vervolgens de timer.

3. Wacht totdat er gekleurde lijnen verschijnen. Interpreteer de 
testresultaten na 10-15 minuten. Lees de resultaten niet 
meer af na 20 minuten.

INTERPRETATIE VAN HET TESTRESULTAAT

POSITIEF RESULTAAT:

NEGATIEF RESULTAAT:

ONGELDIG RESULTAAT:

Er verschijnt een gekleurde lijn in het controlelijngebied (C) en 
een gekleurde lijn in het testlijngebied (T).
*OPMERKING: 
De kleurintensiteit in het testlijngebied hangt af van 
de concentratie van het COVID-19-antigeen in het monster. 
Daarom moet elke kleurschakering in het testlijngebied als positief 
worden beschouwd.

Er verschijnt een gekleurde lijn in het controlelijngebied (C), 
maar geen lijn in het testlijngebied (T).

Er wordt geen lijn weergegeven in het gebied van de controlelijn 
(C). Onvoldoende buffervolume of een onjuiste toepassing zijn de 
meest waarschijnlijke redenen voor het uitblijven van 
de controlelijn. Herzie de procedure en herhaal deze met een 
nieuw testinstrument. Stop als het probleem aanhoudt 
onmiddellijk met het gebruik van de testkit en neem contact op 
met uw leverancier.

KWALITEITSCONTROLE
1. Interne controle: deze test bevat een geïntegreerde controlefunctie, de C-lijn. Deze vormt 

zich na toevoeging van de monsteroplossing. Herzie anders de gehele procedure en herhaal 
de test met een nieuw instrument.

2. Externe controle: bij wijze van goede laboratoriumpraktijk wordt het gebruik van positieve en 
negatieve externe controles aanbevolen om een adequate testprestatie te garanderen.

PRESTATIEKENMERKEN
1. Klinische studie: een onderlinge vergelijking werd uitgevoerd met behulp van het 
onderzoeks- en referentiereagens. Het vergelijkende PCR-monster is verkregen met 
een nasofaryngeaal uitstrijkje; de monsterafname voor de antigeentest is uitgevoerd volgens 
deze handleiding. Een vergelijking met RT-PCR:

I 

I 

Totaal

Relatieve sensitiviteit 

Relatieve specificiteit 

Algehele 
overeenstemming 

Gebruikte monster-matrix 
Nasofaryngeaal uitstrijkje

PCR-resultaat 
Totaal 

Positief  Negatief 
131 1 132 

4 179 183 

135 180 315 

97.04% (92.59% - 99.19%) 

99.44% (96.94%    - 99.99%) 

98.41% (96.33% -99.48%) 

Gebruikte monster-matrix 
Nasaal uitstrijkje

Alle monsters

PCR-resultaat PCR-result 
Totaal Totaal 

Positief Negatief Positief    Negatief 
212 0 212 343 1 344 

8 200 208 12 379 391 

220 200 420 355 380 735 

96.36% (92.96%  - 98.42%)  96.62% (94.17% - 
98.24%) 

100.00% (98.17%~ 100.00%) 99.74% (98.54% - 

99.99%) 98.10% (96.28%  - 99.17%)  98.23% (96.99% 

- 99.05%) 

NL 
1.12.9014602 

Alleen voor professionele in vitro diagnostiek. 

BEOOGD GEBRUIK
De COVID-19 antigeen-sneltestkit (swab) is een laterale flow-immunoassay voor de 
kwalitatieve detectie van nucleocapside-eiwitantigeen in rechtstreekse nasale uitstrijkjes of 
nasofaryngeale uitstrijkjes van personen waarbij de zorgverlener COVID-19 vermoedt. . 
De COVID-19 antigeen-sneltestkit (swab) maakt geen onderscheid tussen SARS-CoV en SARS-
CoV-2. De resultaten hebben betrekking op de identificatie van het SARS-CoV-2-nucleocapside-
eiwitantigeen. Antigeen is over het algemeen detecteerbaar in neusuitstrijkjes tijdens de acute 
infectiefase. Positieve resultaten duiden op de aanwezigheid van virale antigenen, maar een klinische 
correlatie met de patiëntgeschiedenis en andere diagnostische informatie is vereist om de 
infectiestatus te bepalen. Positieve resultaten sluiten een bacteriële infectie of co-infectie met andere 
virussen niet uit. Het aangetoonde agens is mogelijk niet de uiteindelijke oorzaak van de ziekte. 
Negatieve resultaten van patiënten met symptomen moeten worden behandeld 
als vermoedelijk geïnfecteerd en indien nodig bevestigd met een moleculaire test voor 
het patiëntbeheer. Negatieve resultaten sluiten een SARS-CoV-2-infectie niet uit en mogen niet 
worden gebruikt als de enige basis voor beslissingen inzake de behandeling of het 
patiëntbeheer, inclusief beslissingen over de infectiebeheersing. Negatieve resultaten 
moeten worden beoordeeld in de context van recente blootstellingen, de patiëntgeschiedenis 
en aanwezigheid van klinische tekenen en symptomen die overeenkomen met COVID-19. 
De COVID-19 antigeen-sneltestkit is bedoeld voor medisch personeel of getrainde medewerkers die 
bekend zijn met laterale flow-sneltests. 

PRINCIPE 
De COVID-19 antigeen-sneltestkit (swab) is een immunochromatografische membraantest die zeer 
gevoelige antilichamen gebruikt om SARS-CoV-2 nucleocapside-eiwit te detecteren in nasofaryngeale 
uitstrijkjes. SARS-CoV-2-specifieke antilichamen worden geïmmobiliseerd op het testgebied van het 
membraan en gecombineerd met andere reagentia / pads om een teststrip te vormen.
Gedurende de test reageert het monster met anti-COVID-19-antilichamen die zijn geconjugeerd aan 
gekleurde deeltjes en vooraf zijn gecoat op het monsterkussen van de test. Het mengsel migreert 
vervolgens chromatografisch door de capillaire werking over het membraan en reageert met de 
reagentia in het testlijngebied. Als het monster COVID-19-antigeen bevat verschijnt in het testlijngebied 
zodoende een gekleurde lijn. Als het monster geen COVID-19-antigeen bevat verschijnt geen 
gekleurde lijn in de testlijngebieden, wat wijst op een negatief resultaat. Bij wijze van verloopcontrole 
zal altijd een gekleurde lijn verschijnen in het controlelijngebied, wat aangeeft dat het juiste 
monstervolume is toegevoegd en het membraan is bevochtigd. 

KITCOMPONENTEN

• Onvoldoende monstervolume of onjuiste hantering van het monster kan tot foutieve 
resultaten leiden.

• Voordat het neusuitstrijkje wordt afgenomen moet de patiënt worden gevraagd zijn neus te 
snuiten.

• Nasale monsterafname: 
1. Steek de swab voorzichtig in het neusgat van de patiënt. Voer het wattenstaafje maximaal 

2,5 cm (1 inch) naar binnen vanaf de rand van het neusgat. Rol het wattenstaafje 5 keer 
langs de mucosa in het neusgat om zeker te zijn dat zowel mucus als cellen worden 
verzameld. 

2. Herhaal de procedure met dezelfde swab voor het andere neusgat om ervoor te zorgen 
dat voldoende monstervolume is verzameld uit beide neusgaten.

3. Trek het wattenstaafje terug uit het neusgat.

• Nasofaryngeale monsterafname:
1. Kantel het hoofd van de patiënt achterover. Steek de swab voorzichtig in het neusgat dat 

bij visuele inspectie de meeste secreet bevat. 
2. Houd het wattenstaafje bij de septumbasis van de neus terwijl u het voorzichtig in de 

achterste nasofarynx duwt. Draai de swab verschillende keren rond.
3. Laat de swab enkele seconden zitten en verwijder hem vervolgens uit de nasofarynx.

[Monsterpreparatie]
1. Trek de folielaag van het extractiebuisje en plaats dit in de holte van het 

werkstation.
2.

3.

Steek het wattenstaafje in het extractiebuisje met de buffer en draai het minstens 
10 keer terwijl u de swab tegen de onder- en zijkant van het extractiebuisje drukt. 
Knijp met uw vingers in het extractiebuisje en rol de tip van het wattenstaafje tegen 
de binnenkant van het buisje terwijl u deze verwijdert om zoveel mogelijk vloeistof 
vrij te maken. De geëxtraheerde oplossing wordt gebruikt als testmonster.

4. Steek een druppeldop stevig in het monsterafnamebuisje. Safecare test
 Positief

 Negatief



2. Kruisreactiviteit: kruisreactiviteitsonderzoeken zijn uitgevoerd om aan te tonen dat de test 
niet reageert met de micro-organismen in de onderstaande tabel. 

Kruisreactant Concentratie Kruisreactant Concentratie 

1. Voor professionele in vitro diagnostiek en uitsluitend voor de detectie van SARS-CoV-2-
antigenen, niet voor andere virussen of pathogenen.

2. Deze test detecteert zowel levensvatbare (levende) als niet-levensvatbare SARS-CoV-2. 
De testprestaties zijn afhankelijk van de hoeveelheid virus (antigenen) in het monster en 
kunnen al dan niet correleren met de resultaten van de viruskweek die met hetzelfde 
monster zijn uitgevoerd.

3. De prestaties zijn alleen beoordeeld aan de hand van de procedure die in deze bijsluiter 
is beschreven. Wijzigingen in de procedure kunnen de testprestatie beïnvloeden.

4. Een negatief testresultaat kan zich voordoen als het antigeenniveau in een monster 
onder de detectielimiet van de test ligt. Als het testresultaat negatief is maar de klinische 
symptomen aanhouden wordt aanvullend testen met andere klinische methoden 
aanbevolen. Zoals bij alle diagnostische tests mag een bevestigde diagnose alleen door 
een arts worden gesteld nadat alle klinische en laboratoriumbevindingen zijn 
geëvalueerd.

5. Negatieve testresultaten zijn niet van toepassing op andere niet-SARS virale of 
bacteriële infecties.

6. Positieve en negatieve voorspellende waarden zijn sterk afhankelijk van de prevalentie. 
Vals-positieve testresultaten zijn waarschijnlijker tijdens perioden van lage COVID-
activiteit wanneer de prevalentie is gematigd tot laag is.

7. Vals-negatieve resultaten kunnen optreden wanneer een monster op onjuiste wijze wordt 
afgenomen, vervoerd of gehanteerd.

8. Kinderen hebben de neiging virussen langer af te scheiden dan volwassenen, wat kan 
leiden tot verschillen in gevoeligheid.

9. Als een differentiatie van specifieke SARS-virussen en -stammen vereist is zijn 
aanvullende tests nodig in overleg met de nationale of lokale gezondheidsinstellingen.

1. Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. Adv Virus Res 2011;81:85-164. 
2. Masters PS , Perlman S. Coronaviridae. In: Knipe DM, Howley PM, eds. Fields 

virology. 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2013:825-58. 
3. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis 

of coronaviruses. Trends Microbiol 2016;24:490-502. 
4. Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. 

Nat Rev Microbiol 2019; 17: 181-192. 
5. Wong G, Liu W, Liu Y, Zhou B, Bi Y, Gao GF. MERS, SARS, and Ebola: the role of 

super-spreaders in infectious disease. Cell HostMicrobe 2015;18:398-401. 
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Safecare Biotech(Hangzhou) Co. Lt.d. 

Building 2/203, No.18 Haishu Rd, Cangqian Sub-district 

YuhangDistrictHangzhou, 311121, China 
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Erlenweg 13, 49076 Osnabrück, Germany 
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Adenovirus  

Humaan metapneumovirus 
(hMPV) 

Rhinovirus 
Enterovirus 

Humaan coronavirus OC43 
Humaan coronavirus 229E  

Humaan coronavirus NL63 

Humaan coronavirus HKU1 

Humaan parainfluenza-
virus 1 
Humaan parainfluenza-
virus 2 
Humaan parainfluenza-
virus 3 

Humaan parainfluenzavirus 4 

Respiratoir syncytieel virus 

Influenza A

Influenza B

MERS

Chlamydia pneumoniae
Bordetella pertussis
Haemophilus influenzae
Legionella 
pneumophila

Mycoplasma 
pneumoniae

Streptococcus 
pneumoniae
Streptococcus 
pyogenes
Mycobacterium 
tuberculosis

Staphylococcus aureus

Candida albicans

1,0 x 105 TCID50/ml

1,0 x 105 TCID50/ml
1,0 x 105 TCID50/ml
1,0 x 105 TCID50/ml
1,0 x 105 TCID50/ml
1,0 x 105 TCID50/ml

1,0 x 105 TCID50/ml

1,0 x 105 TCID50/ml

1,0 x 105 TCID50/ml
1,0 x 105 TCID50/ml

1,0 x 105 TCID50/ml

1,0 x 105 TCID50/ml

1,0 x 105 TCID50/ml

1,0 x 105 TCID50/ml

1,0 x 105 TCID50/ml
1,0 x 105 TCID50/ml
1,0 x 105 CFU/ml

1,0 x 105 CFU/ml

1,0 x 105 CFU/ml

1,0 x 105 CFU/ml

1,0 x 105 CFU/ml

1,0 x 105 CFU/ml

1,0 x 105 CFU/ml

1,0 x 105 CFU/ml

1,0 x 105 CFU/ml

1,0 x 105 CFU/ml

3. Interferentie: de volgende endogene verstorende stoffen werden beoordeeld in de aangegeven 
concentraties, waarbij geen effect is gevonden.

Volbloed (2%), drie OTC-neussprays (10%), drie OTC-neusdruppels (25%), drie mond-
neusspoelingen (25%), 4-acetamidofenol (10 mg/ml), acetylsalicylzuur (20 mg/ml ), chloorfeniramine 
(5 mg/ml), dextromethorfan (10 mg/ml), difenhydramine (5 mg/ml), efedrine (20 mg/ml), guaiacol-
glyceryl-ether (20 mg/ml), oxymetazoline (10 mg/ml), fenylefrine (100 mg/ml), fenylpropanolamine (20 
mg/ml).

TESTBEPERKINGEN

BRONVERMELDING

INDEX VAN DE SYMBOLEN
Alleen voor eenmalig gebruik

Bewaring tussen 4 - 30 °C

Beschermen tegen zonlicht

Vervaldatum

Fabrikant

Gesteriliseerd met 
ethyleenoxide

Uitsluitend voor in vitro diagnose

Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing

Batchnummer

Inhoud voldoende voor <n> tests

Fabricagedatum

Gesteriliseerd door middel van
bestraling

Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap

Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
Building 2/203, No. 18 Haishu Rd, Cangqian Subdistrict
Yuhang District, Hangzhou, 311121, China

NIC GmbH
Erlenweg 13, 49076 Osnabrück, Duitsland
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https://www.praxisdienst.nl/nl/Laboratoriumbenodigdheden/Testen/oxid/SAFECARE+COVID+19+antigeentest.html



