
-
men van personen bij wie COVID-19 wordt vermoed na het optreden van symptomen. Deze test is bedoeld 

sluiten, en mogen niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen over de behande-

aanwezigheid van klinische tekenen en symptomen die verenigbaar zijn met COVID-19, en moeten zo nodig 

TESTPRINCIPE

 

2. Transport en opslag van monsters
Monsters moeten na afname zo snel mogelijk worden verwerkt, maar niet later dan één uur na het afnemen 
van het monster. De juiste methoden voor het verzamelen en bereiden van monsters moeten worden 
gevolgd.

3. Neusuitstrijkje uitvoeren

4. Wat u WEL en NIET moet doen bij monsterafname 
1. Verzamel monsters zo snel mogelijk na het begin van de symptomen. 
2. Test monsters onmiddellijk.

  
 afgenomen.

TESTPROCEDURE
De testkit en het monster moet vóór het testen op kamertemperatuur zijn (15 ~ 30 ºC). De kit is alleen 
bedoeld voor neusuitstrijkjes die direct worden afgenomen en getest (d.w.z. wa�enstaa�es die NIET in 
transportmedia zijn geplaatst). De kit bevat een verdund verwerkingsreagens (de buffer) in een 
bufferflesje. Deze kit IS NIET BEDOELD voor het testen van vloeibare monsters zoals neusspoelingen 
of aspira�emonsters of wa�enstaa�es in transportmedia, aangezien de resultaten kunnen worden 
aangetast door oververdunning.

 
-

 
 

● Stap 1: 

●  Stap 2: 

 

●  Stap 3: 

●  Stap 4: 

●  Stap 5

INTERPRETATIE VAN TESTRESULTATEN
1. POSITIEF: 
Er verschijnen twee lijnen. Een gekleurde lijn moet verschijnen in het gebied van de controlelijn (bij C), 

contact op met uw huisarts als u meer medische hulp nodig hebt. Laat uw werkgever weten dat u een 

2. NEGATIEF: 

-

3. ONGELDIG: 
-

schijnlijke redenen voor het ontbreken van de controlelijn. Controleer de procedure en herhaal deze met 
een nieuwe sneltest. Als het probleem aanhoudt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de testkit en 
neem contact op met uw plaatselijke distributeur.

Het resultaat moet worden beoordeeld binnen 15 ~ 20 minuten nadat het neusslijmmonster in het drup-
pelgat van de sneltest is geplaatst. Een resultaat dat na 20 minuten wordt weergegeven, is ongeldig.

-

vanaf de rand van het neusgat 
worden ingebracht. Rol het wat-

het slijmvlies in het neusgat om 
ervoor te zorgen dat zowel slijm 
als cellen worden verzameld. 

Stap 2. Herhaal dit proces met 

andere neusgat om er zeker van 
te zijn dat er voldoende mon-
ster uit beide neusholten wordt 
genomen.

uit de neusholte. Het monster  
is nu klaar voor verwerking  

OPSLAG EN STABILITEIT
1.  Bewaar bij 2 ~ 30 ºC in het gesealde zakje tot de vervaldatum. De houdbaarheid is 24 maanden.  
 Niet invriezen.
2.  De sneltest moet binnen 1 uur worden gebruikt nadat het aluminiumfoliezakje is open gemaakt. 
3.  

VERZAMELING EN BEHANDELING VAN MONSTERS
1. Verzamelen en bereiden van monsters

vergelijking met een RT-PCR-test. Afname van onvoldoende hoeveelheid monster, onjuiste hantering en/of 

van monsters ten zeerste aanbevolen vanwege het belang van de kwaliteit van het monster voor het  
genereren van nauwkeurige testresultaten.

Geleverde materialen:

5. Voorzorgsmaatregelen
a.  
b.   
 of pathogenen.
c.  
 hanteren van monsters, deze kit en de inhoud ervan.
d.  Correcte monsterafname, opslag en transport zijn belangrijk voor correcte resultaten.
e.  
 beschadigd of open is.
f.  Gebruik de kit niet na de vervaldatum.
g.  
h.  Gebruik een gebruikte sneltest niet opnieuw.
i.  Ontoereikende of onjuiste monsterafname, opslag en transport kunnen tot onjuiste testresultaten leiden.
j.  Bewaar monsters niet in virale transportmedia voor monsteropslag.
k.  Alle componenten van deze kit moeten worden afgevoerd als biologisch gevaarlijk afval in overeenstem- 
 
l.  
 
 
 voorzorgsmaatregelen tegen microbiële gevaren in acht.
m. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en handschoenen bij het uitvoeren van tests en   
   
 waarvan wordt vermoed dat ze besmet zijn met COVID-19.
n.    
 toegevoegd aan de testkaart. Om er zeker van te zijn dat er voldoende volume wordt toegevoegd, houdt  
 
o.  De accessoires in de kit zijn goedgekeurd voor gebruik met de testkit voor het nieuwe coronavirus-  
 
p.   
   
 kweek.
    

Lees de testuitslag tussen 
de 15 en 20 minuten.

Daarna niet meer aflezen.

1. Draai 5 keer

3. Verwijder 
en knijp samen

4. plaats 
dop

2. Beweeg
op en neer

voor 20 
seconden

Doe 3 druppels 
in het druppel-
gat van de 
testcassette

Component 1 test/kit  20 tests/kit Hoofdcomponenten

Sneltest + 
silicagel 
droogmiddel

1 test 
per doos

5 tests 
per doos

20 tests 
per doos

D roogmiddel 1 pakjes 20 pakjes Silicagel

B uffer 
oplossing 

1x verpakking 
met 350 µL 
buffer

5x verpakking 
met 350 µL 
buffer

20x verpakking 
met 350 µL 
buffer

  0,01  M  T ris-buffer

Extractiebuisje
 + druppeldopje 1 buisje 20 buisjes /

W attenstaafje 1 stuk / 

5 tests/kit

5 pakjes

5 buisjes

5 stuks 20 stuks 

Het anti-nucleocapside-eiwit-
antilichaam en kippen�IgY 
gemarkeerd met colloïdaal 
goud, het nitrocellulosemembr-
aan bedekt met het 
antinucleocapside-eiwit-
antilichaam en geit anti�kippen
-IgY-antilichaam.

Open de verpakking met de buffer en doe alle buffervloeistof in het 
extractiebuisje.

Steek het wattenstaafje na de monsterafname tot aan de bodem 
van het extractiebuisje. Draai het wattenstaafje vijf keer grondig 
rond en beweeg het wattenstaafje vervolgens minimaal 20 seconden 
op en neer in de bufferoplossing (mors geen oplossing). Verwijder het wattenstaafje terwijl u 
tegelijk tegen de zijkanten van het extractiebuisje drukt om de vloeistof uit het wattenstaafje 
te verwijderen. Plaats de dop op het extractiebuisje en plaats het in de buisjeshouder.

Maak het foliezakje open, neem de sneltest eruit en leg deze op een schoon en vlak oppervlak. 
Label de sneltest en het extractiebuisje.

Neem het extractiebuisje, knijp er voorzichtig in en laat 3 druppels van de behandelde oplossing 
in het druppelgat van de sneltest (bij S) vallen.

Lees de testresultaten af na 15 tot 20 minuten. De resultaten na 20 minuten zijn ongeldig.

C T

Draai af

buffer



BEPERKINGEN VAN DE TESTMETHODE
1.  
2.   
   
 samenhang met hun symptomen, lichamelijke klachten, medische geschiedenis, andere laboratorium-  
 
3.  Gebruikers moeten de monsters zo snel mogelijk testen nadat ze zijn afgenomen.
4.  
5.  Resultaten van de test moeten worden gecorreleerd met de klinische geschiedenis, epidemiologische   
 
6.   
   
 
7.   
   
 een RT-PCR-test. 
8.    
 ongeldig maken. 
9.  
 
10.    
 
11.   
 
12.    
   
  
 
13.  Deze kit is uitsluitend geschikt bevonden voor gebruik met materiaal van menselijke monsters. 
14.    
 ondergaan in het doelepitoopgebied mogelijk niet detecteren of op minder gevoelige wijze detecteren. 
15.  
 
16.  Er is aangetoond dat de gevoeligheid van de test na de eerste vijf dagen van het begin van de symptomen  
 afneemt in vergelijking met een RT-PCR SARS-CoV-2-test. 
17.  
   
 
18.  De aanbevelingen voor de stabiliteit van het monster zijn gebaseerd op stabiliteitsgegevens van 
 
 monsters zo snel mogelijk, maar zeker binnen een uur na de monster afname te testen. 
19.   
 daarvoor niet worden gebruikt.  

  
PRESTATIEKENMERKEN

Resultaten klinische studie

Nauwkeurigheid = (105382)/492 × 100% = 98,98%
Kappa= 2×40104/ 149473= 0.97>0.5

                     PCR-vergelijker
Resultaten reagenstest   Subtotaal

 105 3 108
 2 382 384

Subtotaal 107 385 492

  

 1,6 x 106 TCID50/ ml  NEE

 1,6 x 106 TCID50/ ml  NEE

Humaan coronavirus HKU1 1,6 x 106 TCID50/ ml  NEE

Humaan coronavirus OC43 1,6 x 106 TCID50/ ml  NEE

 2,2x 106 TCID50/mL  NEE

MERS-coronavirus 2,1x 106 TCID50/mL  NEE

SARS-coronavirus 3,2 x 106 PFU/mL  JA

Adenovirus C1 1,5 x 106 TCID50/ ml  NEE

Adenovirus 71 1,5 x 106 TCID50/ ml  NEE

Candida albicans 4,2 x 106 CFU/ml  NEE

 5,1 x 106 TCID50/mL  NEE

Enterovirus 5,4 x 106 TCID50/ ml  NEE

Malaria 2,2 x 106 CFU/ml  NEE

Dengue 1,2 x 106 TCID50/ ml  NEE

Humaan coronavirus NL63 1,7 x 106 TCID50/ ml  NEE

Humaan coronavirus 229E 2,2 x 106 TCID50/ ml  NEE

Streptococcus pneumoniae 1,1 x 106 CFU/ml  NEE

 1,0 x 106 TCID50/ ml  NEE

Legionella pneumophila 1.4 x 106 CFU/mL  NEE

Chlamydia pneumoniae 1.1 x 106 IFU/mL  NEE

Humaan metapneumovirus (hMPV) 1,1 x 106 TCID50/mL  NEE

 1,0 x 106 TCID50/mL  NEE

 1.0 x 106 TCID50/mL  NEE

 3.5 x 106 TCID50/mL  NEE

 1.4 x 106 TCID50/mL  NEE

Rhinovirus 1,3 x 106 PFU/mL  NEE

Mycoplasma pneumoniae 1,8 x 106 CFU/ml  NEE

Bordetella pertussis 1,5 x 106 CFU/ml  NEE

Mycobacterium tuberculosis 1,0 x 106 CFU/ml  NEE

‘Gepoolde’ menselijke neusspoeling 

Streptococcus pyogenes 1,0 x 106 CFU/ml  NEE

100%                                                        NEE

uitstrijkje, werd het uitgangsmateriaal toegevoegd aan een volume virusverdunning in zoutoplossing. 
Een eerste onderzoek voor het vaststellen van het bereik werd uitgevoerd door het testen van apparaten 
drievoudig gebruik van een 10-voudige verdunningsreeks. Bij elke verdunning werden monsters van 50 μl aan 
uitstrijkpreparaten toegevoegd en vervolgens getest met de procedure die geschikt is voor neusuitstrijkjes 

WAARSCHUWINGEN
1.  
 dan de gevoeligheid van de kit.
2.  Niet voor het screenen van gedoneerd bloed. 
3.  
4.  Gooi alle bij de uitvoering van de test gebruikte monsters en materialen weg als biologisch gevaarlijk afval.
5.   
 van de persoon die de test uitvoert.
6.  
 

JOYSBIO(Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.

Lotus NL B.V.
Adres: Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595 AA, The Hague, Netherlands.
DATE OF APPROVAL AND AMENDMENT OF IFU: 18 feb 2021.

   

Volledig bloed 5% Naso GEL (Nei Med) 6%v/v

 4%v/v Mucine 0,54%

CVS-neusdruppels (fenylefrine) 17%v/v Ricola (menthol) 1,6 mg/ml

 6mg/ml Afrin (Oxymetazoline) 14%v/v

Sucrets (Dyclonine/Menthol) 1,4 mg/ml CVC-neusspray (Cromolyne) 16%v/v

 1,8 mg/ml Neusgel (Oxymetazoline) 9%v/v

Homeopathisch (Alkalol) 1:10 verdunning Mupirocine 12 mg/ml

Sore Throat Phenol Spray 16%v/v Fisherman’s Friend 1,3mg/ml

Tobramycine 5ug/mL Zicam 4%v/v
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gebruik gebruik
 

Vervaldatum 

Uit de buurt van 
direct zonlicht 
bewaren

Niet opnieuw 
gebruiken 

Bewaren tussen 
2~30 ºC

Geautoriseerde 
vertegenwoor-
diger in de EU

Droog bewaren Fabrikant

CE-markering

Catalogusnummer

2
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