
   SARS-CoV-2 antigeendetectiekit  
(Colloïdaal goud-methode)  

(Instructies) 
【Productnaam】 
SARS-CoV-2 antigeendetectiekit (Colloïdaal goud-methode) 
 
【Pakketspecificatie】 
15 personen / doos (1 persoon / zak X 15 zakken), 40 personen / doos 
(1 persoon / zak X 40 zakken) 
 
【Beoogd gebruik】 
Het wordt gebruikt voor kwalitatieve detectie van COVID-19-infectie 
in vitro, of om SARS-CoV-2-nucleocapside-eiwit te detecteren in 
neusuitstrijkjes van verdachte patiënten binnen 5 dagen na het begin 
van de symptomen. Het product wordt alleen geleverd aan klinisch 
laboratorium of medisch personeel voor onmiddellijke test, niet voor 
zelftest thuis. 
 
De SARS-CoV-2 is een gecoat enkelstrengs RNA-virus. Het heeft 
ertoe geleid dat COVID-19 veel voorkomt bij mensen. SARS-CoV-2 
heeft een verscheidenheid aan structurele eiwitten, waaronder spike-
eiwit (S), envelop-eiwit (E), membraaneiwit (M) en nucleocapside-
eiwit (N). 
 
Het SARS-CoV-2-antigeen kan meestal worden gedetecteerd in 
monsters van de bovenste luchtwegen die zijn geïnfecteerd met de 
acute fase. De positieve resultaten lieten de aanwezigheid van 
virusantigeen zien. Het is echter noodzakelijk om klinische en 
medische geschiedenis en andere diagnostische informatie te 
combineren om de infectiestatus te bepalen. Positieve resultaten 
sluiten bacteriële infectie of co-infectie met andere virussen niet uit. 
Negatieve resultaten moeten worden beschouwd als vermoedens, 
SARS-CoV-2-infectie niet uitsluiten, en mogen niet de enige basis zijn 
voor beslissingen over behandeling of patiëntbeheer (inclusief 
beslissingen over infectiecontrole). Bij negatieve resultaten moet 
rekening worden gehouden met de vraag of de recente blootstelling 
van de patiënt, medische geschiedenis en klinische symptomen 
verband houden met COVID-19. Indien nodig moeten moleculaire 
diagnostische reagentia worden gebruikt voor bevestiging, om de 
behandeling van de patiënt te vergemakkelijken. 
Alleen voor in vitro diagnose. Alleen voor professioneel gebruik. 
 
【Detectieprincipe】 
Immunocapture-assay werd gebruikt om COVID-19-infectie of 
SARS-CoV-2-nucleocapside-eiwit te detecteren in luchtwegmonsters 
van verdachte patiënten. 
Het detectiereagens bevat: 
a) N-proteïne-antilichaam van Anti SARS-CoV-2 en Kip IgY, die 
allemaal gelabeld zijn met colloïdaal goud. 
b) Twee detectielijnen en één kwaliteitscontrolelijn (C-lijn) werden 
gecoat op het nitrocellulosemembraan. De testlijn (T) werd bekleed 
met N-proteïne-antilichaam van Anti SARS-CoV-2, dat wordt 
gebruikt om N-proteïne van SARS-CoV-2 te detecteren; de 
kwaliteitscontrolelijn werd bekleed met geiten-anti-kippen-IgY. 
 
Na toevoeging van het monster zal N-proteïne van SARS-CoV-2 in 
het monster worden gecombineerd met N-proteïne-antilichaam van 
Anti SARS-CoV-2 gelabeld door colloïdaal goud om een complex te 
vormen. Met de chromatografie van het complex zal N proteïne 
antilichaam van Anti SARS-CoV-2 gecoat in de testzone (T) reageren 
met N proteïne van SARS-CoV-2 in het complex om een kleurenband 
te vormen. Tegelijkertijd zal Geit anti-kip IgY gecoat in 
kwaliteitscontrole gebied (C) reageren met Kip IgY gelabeld met 
colloïdaal goud om een kleurenband te vormen. 
 
【Hoofd onderdelen】 

Samenstelling 
15 

personen / 
doos 

40 
personen / 

doos 
Hoofd onderdelen 

Detectie kaart 15 
personen 

40 
personen 

N-proteïne-antilichaam 
van Anti SARS-CoV-2 

en Kip IgY, die 
allemaal gelabeld zijn 

met colloïdaal goud. Er 
zijn twee testlijnen 

gecoat op het 
nitrocellulosemembraa

n, één 
kwaliteitscontrolelijn 
(C-lijn) en één testlijn 
(T-lijn). De testlijn (T-
lijn) was bekleed met 

N-proteïne-antilichaam 
van Anti SARS-CoV-2, 
dat wordt gebruikt om 
N-proteïne van SARS-
CoV-2 te detecteren; de 
kwaliteitscontrolelijn 

werd bekleed met Geit 
anti-kip IgY. 

Droogmiddel 15 pakjes 40 pakjes Silicagel 
 

Buffer 
oplossing  

15 stukken 
* 350 μL 

/ stuk 

40 stukken 
* 350 μL 

/ stuk 
0,01 M Tris-buffer 

Afzuigbuis 15 stukken 40 stukken / 

Wattenstaafje 15 stukken 40 stukken / 

 
【Opslagcondities en stabiliteit】 
1. Het moet in gesloten toestand bij 2 ~ 30 °C worden bewaard en de 
geldigheidsperiode wordt voorlopig bepaald op 24 maanden. Niet 
bevriezen. 
 
2. De testkaart moet binnen 1 uur na opening van de 
aluminiumfoliezak worden gebruikt. 
 
3. Vermijd licht, vochtigheid en hoge temperaturen. 
 
【Monsterverzameling en transport】 
1. Monsterverzameling en -verwerking 
Deze kit accepteert alleen monsters van neusuitstrijkjes die zijn 
verkregen met een verzamelmethode met dubbele neusgaten. 
Monsters moeten de juiste procedures voor monsterverzameling en -
verwerking volgen. De monsters die in het vroege stadium van de 
symptomen werden verkregen, hadden een hoge virustiter; vergeleken 
met RT-PCR hadden monsters die vijf dagen na het begin van de 
symptomen waren verkregen, meer kans op negatieve resultaten; 
Onvoldoende monsterafname, onjuiste behandeling en / of transport 
van monsters kan resulteren in vals-negatieve resultaten. Daarom 
wordt training over het nemen van monsters sterk aanbevolen, 
aangezien de kwaliteit van het monster erg belangrijk is voor het 
verkrijgen van nauwkeurige testresultaten.  
 
2. Monster transport en opslag 
De nieuw verzamelde monsters moeten zo snel mogelijk binnen een 
uur worden gebruikt, en een correcte monsterafname en 
verwerkingsprocedures zijn essentieel. 
 
3. Neusuitstrijkje monsterverzameling 

 
a. Steek het wattenstaafje in een van 
de neusgaten van de patiënt ongeveer 
2,5 cm diep en draai het wattenstaafje 
5 keer. 
 
 
 
b. Herhaal het proces met hetzelfde 
wattenstaafje op het andere neusgat 
om er zeker van te zijn dat er 
voldoende monsters uit beide 
neusholten worden genomen. 
 

 
 
C. Verwijder het wattenstaafje uit de 
neusholte. 
 
 
 

 
Voorzorgsmaatregelen voor het verzamelen van monsters 
 Er worden monsters genomen zodra er symptomen 

optreden 
 Monsters moeten onmiddellijk worden getest 
 Gebruik alleen de accessoires voor wattenstaafjes in de set 
 Plaats het afgenomen wattenstaafje niet terug in de 

verpakking van het wattenstaafje 
 
【Test methode】 
1. Zet het testreagens en het monster terug op kamertemperatuur (15 
~ 30 °C). De kit is alleen geschikt voor het direct afnemen en testen 
van neusuitstrijkjes (d.w.z. uitstrijkjes die niet in het transportmedium 
zijn geplaatst). De kit bevat een bufferfles met een voorverdund 
reagens dat onmiddellijk kan worden gebruikt. Deze kit is niet bedoeld 
voor de detectie van vloeibare monsters, zoals detergenten of 
wattenstaafjes in opgezogen monsters of transportmedia, aangezien 
overmatige verdunning de resultaten kan beïnvloeden. 

a. Open de bufferfles en pers alle buffer in 
de extractiebuis. 

 

 
b. Steek het wattenstaafje na de 
bemonstering in de bodem van de 
extractiebuis en draai het wattenstaafje 
ongeveer 20 seconden rond (mors de 
oplossing niet). Haal het wattenstaafje 
eruit, knijp beide kanten van de 
reageerbuis in om vloeistof uit het 
wattenstaafje te halen, dek het af en druk 
het dopje van het mondstuk stevig op het 
extractiebuisje met het verwerkte monster 
(geen schroefdraad of draaien nodig). 
Meng grondig door de onderkant van de 
buis te draaien of te tikken. Zet het 
extractiebuisje op het reageerbuisrek. 

 
 
 

 
c. Scheur de aluminiumfoliezak af, neem 
de reagenskaart eruit, leg deze op een 
schoon en vlak oppervlak en markeer de 
reagenskaart en het extractiebuisje. 

 

 
d. Knijp voorzichtig in het extractiebuisje 
en laat 3 druppels behandelde 
monsteroplossing in het monstergat van de 
detectiekaart vallen. 

 

 
e. De resultaten werden binnen 15-20 
minuten waargenomen, maar de 
resultaten waren ongeldig na 20 minuten 
 

 

 
Let op: reageerbuisje en wattenstaafje kunnen niet opnieuw 
worden gebruikt 
【Interpretatie van testresultaten】 
1. Positief: er zijn twee lijnen, namelijk een kleurlijn in het gebied 
voor kwaliteitscontrole (C) en een kleurlijn in het gebied van de 
testlijn (T). Positieve resultaten duiden op de aanwezigheid van virale 
antigenen, maar de klinische relevantie van de geschiedenis van de 
patiënt en andere diagnostische informatie is nodig om de status van 
de infectie te bepalen. Positieve resultaten sluiten de mogelijkheid van 
bacteriële infectie of co-infectie met andere virussen niet uit. De 

gedetecteerde ziekteverwekker is mogelijk niet de exacte oorzaak van 
de ziekte. 
 
2. Negatief: Er verschijnt slechts één kleurcontrolelijn (C). Negatieve 
testresultaten kunnen een infectie niet uitsluiten en mogen niet worden 
gebruikt als de enige basis voor beslissingen over behandeling of 
andere patiëntenbeheersing (inclusief beslissingen over 
infectiecontrole), vooral wanneer klinische tekenen en symptomen 
optreden die consistent zijn met COVID-19, of bij mensen die in 
contact komen met het virus. Indien nodig wordt aanbevolen om deze 
resultaten te bevestigen door moleculaire testen voor patiëntbeheer. 
 
3. Ongeldig: de controlelijn (C) wordt niet weergegeven. 
Onvoldoende buffercapaciteit of onjuiste bedieningsprocedures zijn 
de meest waarschijnlijke oorzaken van uitval van de stuurleiding. 
Herhaal de procedure met een nieuwe set. Als het probleem nog steeds 
bestaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het testreagens en 
neem contact op met uw plaatselijke distributeur. 
 
4. Resultaatbepalingstijd: het resultaat wordt beoordeeld binnen 15 ~ 
20 minuten nadat het monster in het monstergat is toegevoegd en het 
resultaat dat na 20 minuten wordt weergegeven, is ongeldig. 
                                  

 
        Positief   Negatief     Ongeldig 
       （Das Bild ist nur eine Referenz） 
 
【Beperkingen van testmethoden】 
1. Deze kit wordt alleen gebruikt voor kwalitatieve detectie van 
SARS-CoV-2-nucleocapside-eiwit in vitro en voor aanvullende 
diagnose van SARS-CoV-2. 
2. De testresultaten zijn alleen voor klinische referentie en mogen niet 
de enige basis zijn voor klinische diagnose en behandeling. Bij de 
klinische behandeling van patiënten moet rekening worden gehouden 
met hun symptomen, tekenen, medische geschiedenis, andere 
laboratoriumtesten, behandelingsreacties en epidemiologische 
informatie. 
3. Monsters moeten onmiddellijk na afname worden getest. 
4. De positieve resultaten konden de co-infectie van andere virussen 
of bacteriën niet uitsluiten. 
5. De resultaten van het onderzoek moeten worden gekoppeld aan de 
klinische geschiedenis, epidemiologische gegevens en andere 
beschikbare gegevens voor clinici om patiënten te beoordelen. 
6. Er kunnen vals-negatieve resultaten optreden als het 
virusantigeenniveau in de monsters lager is dan de detectielimiet of 
als de monsters niet op de juiste manier worden verzameld en 
vervoerd. Daarom kunnen de negatieve testresultaten de mogelijkheid 
van SARS-CoV-2-infectie niet uitsluiten. 
7. Naarmate het ziekteverloop toeneemt, kan de virale lading in het 
monster afnemen. In vergelijking met RT-PCR was de kans groter dat 
het monster dat 5 dagen na het begin van de symptomen werd 
verzameld, negatief was. 
8. Het niet volgen van de testprocedure kan de testprestaties nadelig 
beïnvloeden en / of de testresultaten ongeldig maken. 
9. Deze kit wordt alleen gebruikt voor kwalitatieve detectie van 
SARS-CoV-2-antigeen in neusuitstrijkjes. 
10. De prestaties van de kit zijn afhankelijk van de virale belasting en 
zijn mogelijk niet gerelateerd aan de prestaties van andere 
diagnostische methoden op hetzelfde monster. 
11. Negatieve testresultaten sloten niet-SARS-CoV-2-virus en 
bacteriële infectie niet uit. 
12. Positieve en negatieve voorspellende waarden waren sterk 
afhankelijk van de prevalentie. Wanneer de prevalentie van ziekten 
laag is, in de periode dat SARS-CoV-2 weinig / niet actief was, is de 
kans groter dat positieve testresultaten vals-positieve resultaten 
vertegenwoordigen. Wanneer de prevalentie van ziekte veroorzaakt 



door SARS-CoV-2 hoog is, is de kans groter dat vals-negatieve 
testresultaten optreden. 
13. Het reagens is alleen beoordeeld voor gebruik in menselijke 
monsters. 
14. Monoklonale antilichamen kunnen worden gemist vanwege de 
lage detectiegevoeligheid of het SARS-CoV-2-virus had kleine 
aminozuurveranderingen in het doelepitoopgebied. 
15. De prestaties van dit onderzoek bij patiënten zonder tekenen en 
symptomen van luchtweginfectie zijn niet geëvalueerd en kunnen 
variëren bij asymptomatische personen. 
16. Vergeleken met de resultaten van RT-PCR voor SARS-CoV-2, was 
de gevoeligheid van het reagens voor de monsters die 5 dagen na het 
begin van de symptomen waren verzameld, verminderd. 
17. Indien nodig moeten negatieve resultaten worden aangenomen en 
bevestigd door door de FDA geautoriseerde moleculaire tests voor 
klinische behandeling, inclusief infectiecontrole. 
18. De stabiliteit van het monster wordt aanbevolen op basis van de 
stabiliteitsgegevens van de influenza-test, en de prestatie kan 
verschillen van die van SARS-CoV-2. De gebruiker dient de monsters 
zo snel mogelijk na afname en binnen 1 uur na afname te testen. 
19. De geldigheid van de kit voor identificatie / validatie van 
weefselkweekisolaten is niet bevestigd en mag niet voor dit doel 
worden gebruikt. 
 
【Prestatiekenmerken】 
1. Klinische manifestatie 
De prestatie van de kit was een prospectieve verzameling van 190 
neusuitstrijkjes van symptomatische personen die werden verdacht 
van COVID-19 (binnen 5 dagen na aanvang). Zoals bij alle 
antigeentests, kan de prestatie afnemen met het aantal dagen na het 
begin van de symptomen. Monsters werden verzameld door opgeleid 
en gekwalificeerd personeel in China. 
Neusuitstrijkjes werden verzameld met behulp van een dubbele 
neusgatmethode en geopereerd volgens de instructies. De monsters 
werden 30 minuten voor en na het invriezen verzameld. Alle monsters 
werden geselecteerd binnen het vooraf gespecificeerde datumbereik 
en vervolgens werd de blinde methode achtereenvolgens uitgevoerd. 
De prestaties van de kit werden vergeleken met de commerciële 
moleculaire testresultaten van een nasopharynx-uitstrijkje of 
orofaryngeaal uitstrijkje. De gevoeligheid van de kit was 98,72% en 
de specificiteit van de kit was 97,32%. 
 

Tafel 1. Resultaten van klinische onderzoeken 
Onderzoek van de 
resultaten van de 

reagenstest 

PCR-resultaten 
Totaal 

Positief Negatief 

Positief 77 3 80 
Negatief 1 109 110 
Totaal 78 112 190 

 
De gevoeligheid (PPA) = 77/78(98,72%) (95%CI: 93,0%~100.0%) 
De specificiteit (NPA) = 109/112(97,32%) (95%CI:92,4%~99,4%） 
Nauwkeurigheid = (77+109)/190×100%=97,89% 
Kappa-waarde = 2×(77×109-3×1)/(80×112+78×110)=0,96＞0,5 

 
2. Kruisreactiviteitstest 
Kruisreactiviteit: behalve voor het SARS-coronavirus was er geen 
kruisreactie met andere mogelijke kruisreactieve stoffen. 

 
Tafel 2: Kruisreactie resulteert 

Mogelijke kruisreactieve 
stoffen 

Test de 
concentratie 

Kruisreactivit
eit (ja / nee) 

Influenza A 1,6 x105 
TCID50/mL Nee 

Influenza B 1,6 x105 

TCID50/mL Nee 

Humanes Coronavirus 
HKU1 

1,6 x105 
TCID50/mL Nee 

Humanes Coronavirus 
OC43 

1,6 x105 
TCID50/mL Nee 

Haemophilus influenzae 2,2x 105 
TCID50/mL Nee 

MERS-Coronavirus 2,1x 105 
TCID50/mL Nee 

SARS-Coronavirus 3,2 x 105 
PFU/mL Ja 

Adenovirus C1 1,5 x105 
TCID50/mL Nee 

Adenovirus 71 1,5 x105 
TCID50/mL Nee 

Candida albicans 4,2 x 105 
CFU/mL Nee 

Respiratorisches 
Synzytial-Virus 

5,1 x 105 
TCID50/mL Nee 

Enterovirus 5,4 x105 
TCID50/mL Nee 

Malaria 2,2 x 106 
CFU/mL Nee 

Knokkelkoorts 1,2 x105 
TCID50/mL Nee 

Humanes Coronavirus 
NL63 

1,7 x105 
TCID50/mL Nee 

Humanes Coronavirus 
229E 

2,2 x105 
TCID50/mL Nee 

Streptococcus-
Pneumoniae 

1,1 x 106 
CFU/mL Nee 

Pneumocystis-
longontsteking 

1,0 x105 
TCID50/mL Nee 

Legionella pneumophila 1,4 x 106 
CFU/mL Nee 

Chlamydia pneumoniae 1,1 x 106 IFU/mL Nee 

Humanes 
Metapneumovirus 

(hMPV) 

1,1 x 105 
TCID50/mL Nee 

Parainfluenza-Virus 1 1,0 x 105 
TCID50/mL Nee 

Parainfluenza-Virus 2 1,0 x 105 
TCID50/mL Nee 

Parainfluenza-Virus 3 3,5 x 105 
TCID50/mL Nee 

Parainfluenza-Virus 4 1,4 x 105 
TCID50/mL Nee 

Rhinovirus 1,3 x 105 
PFU/mL Nee 

Mycoplasma 
pneumoniae 

1,8 x 106 
CFU/mL Nee 

Bacillus pertussis 1,5 x 106 
CFU/mL Nee 

Mycobacterium 
tuberculosis 

1,0 x 106 
CFU/mL Nee 

Ademhalingsmicroflora 100% Nee 

Streptococcus pyogenes 1,0 x 106 
CFU/mL Nee 

 
3. Onderzoek naar mogelijke endogene storende stoffen 
Een van de volgende stoffen werd toegevoegd aan de nasale 
uitstrijkjes van respectievelijk SARS-CoV-2-antigeen en de test werd 
vele malen herhaald. Er is geen fout-positief of fout-negatief 
gevonden. 

Storende stof Concentr
atie Storende stof Concentrati

e 

Volbloed 5% Nasengel 6%v/v 

Fluticasonpropion
aat 4%v/v Mucin 0,54% 

CVS-
neusdruppels 
(Fenylefrine) 

17%v/v Ricola-zuigtablet 
(Menthol) 1,6mg/mL 

Tamiflu 
(Oseltamivir-

fosfaat) 
6mg/ml Afrin 

(Oxymezoline) 14%v/v 

Runhou-tabletten 
(Dyclonine / 

menthol) 

1,4 
mg/mL 

CVC 
(Cromolybdeenz

uur) 
16%v/v 

Fungiciden 
(Menthol / 

benzocaïne) 

1,8 
mg/mL 

Neusgel 
(Oxazoline) 9%v/v 

Alkalol 
neusspoeling 

1:10dilut
ion Mupirocin-zalf 12 mg/mL 

Fenol spray 16%v/v Vissersschat keel 
snoep 1,3mg/mL 

Tobramycin 5 ug/mL Zicam Neusspray 4%v/v 

 
4. Detectielimiet (analytische gevoeligheid) 
De LOD van de snelle detectiekit voor SARS-CoV-2-antigeen was 1,3 
x 103 TCID50 / ml. 
De LOD van SARS-CoV-2-antigeen-sneldetectiekit is tot stand 
gebracht door beperkte verdunning van virusmonsters die zijn 
geïnactiveerd door gammastraling. De toevoerconcentratie van het 
materiaal was 1,3 x 106 TCID50 / ml. In deze studie werd een 
neusuitstrijkje direct gebruikt om de LOD van het reagens te schatten, 
en het uitgangsmateriaal werd in een bepaalde hoeveelheid 
zoutoplossing virus verdund. 
Het oorspronkelijke monster werd 10 keer verdund voor bepaling en 
elk monster werd 3 keer herhaald. Bij elke verdunningsconcentratie 
werd een monster van 50 μL aan het wattenstaafje toegevoegd en 
getest met de procedure voor het neusuitstrijkje van de patiënt. Kies 
een concentratie tussen de laatste verdunning met 3 positieve 
resultaten en de eerste verdunning met 3 negatieve resultaten. Met 

behulp van deze concentratie werd LOD verder verfijnd door een 
tweevoudige verdunningsreeks. Het laatste 100% positieve monster 
werd 20 keer herhaald met dezelfde methode.5. Hakeneffekt: 
Im Rahmen der LOD-Studie haben wir die höchste Konzentration der 
Probe getestet (1,3 x 106 TCID50 / ml) und trat kein Hakeneffekt auf. 
 
5. Haak effect: 
Als onderdeel van de LOD-studie hebben we de maximale 
concentratie van het monster getest (1,3 x 106 TCID50 / mL). 
Er trad geen haakeffect op. 
 
【Voorzorgsmaatregelen】 
1. Als het SARS-CoV-2-virus in het monster lager is dan de 
gevoeligheid van de kit, kunnen negatieve resultaten optreden. 
2. Niet gebruikt voor bloeddonatiescreening 
3. Rook, drink of eet niet op plaatsen waar monsters of kits worden 
blootgesteld. 
4. Alle monsters van materialen die voor het testen worden gebruikt, 
worden behandeld als biologisch gevaarlijk afval. 
5. Negatieve en positieve controles werden op dezelfde manier 
behandeld als patiëntenmonsters om de gebruiker te beschermen. 
6. Test niet in een kamer met een sterke luchtstroom (bijv. Elektrische 
ventilator of sterke airconditioner). 
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【Basis informatie】 

JOYSBIO(Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. 

Address: Tianjin International Joint Academy of Biotechnology & 
Medicine 9th floor, No.220,  

Dongting Road, TEDA 300457 Tianjin China 

Telefon: + 86-022-65378415 

Fax: + 86-022-65378415 
 

Lotus NL B.V. 

Adres: Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA, The Hague, 
Nederland. 

【Herzieningsdatum van instructie】: November 2020

 


