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Beoogd gebruik
De SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test is een snelle chromatografische immunoassay
die is bedoeld voor de gelijktijdige kwalitatieve detectie en differentiatie van het nucleocapside
eiwit-antigeen van SARS‑CoV‑2, Influenzavirus A en Influenzavirus B in met een wattenstaafje
bij mensen afgenomen nasofaryngeale monsters. Deze test is bedoeld als een hulpmiddel bij de
differentiële diagnose van infecties met SARS‑CoV‑2, Influenzavirus A en Influenzavirus B bij
personen bij wie respiratoire virale infecties worden vermoed die consistent zijn met COVID‑19
of influenza. De test wordt uitgevoerd door hun zorgverlener in de eerste 5 dagen nadat de
symptomen zijn vastgesteld. Dit product is bestemd voor professioneel gebruik in laboratoria en
voor testen in de buurt van de patiënt.
Niet voor zelftests.
Samenvatting
Nu de coronavirusziekte 2019 (COVID‑19), die wordt veroorzaakt oor het severe acute
respiratory syndrome coronavirus‑2 (SARS‑CoV‑2), is uitgegroeid tot een pandemie1,2, heerst
ook het Influenza A- en B-virus zoals in dit seizoen gebruikelijk.3 Deze 3 virussen veroorzaken
acute luchtweginfecties waarbij de klinische kenmerken op elkaar kunnen lijken, variërend van
asymptomatische of lichte ‘influenza-achtige’ symptomen (zoals koorts, hoesten of myalgie) bij
de meerderheid van de mensen tot meer ernstige en levensbedreigende symptomen bij
anderen.4,5,6

Testprincipe
De SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test heeft 4 voorgecoate lijnen: een “C” controlelijn
en “A”, “B” en “S” testlijnen op het oppervlak van het nitrocellulosemembraan. De controlelijn en
de testlijnen in het resultaatvenster zijn niet zichtbaar voordat monsters worden gebruikt. Muis
monoklonale anti‑SARS‑CoV‑2-antistof, muis monoklonale anti-Influenzavirus A antistof en muis
monoklonale anti-Influenzavirus B antistof zijn gecoat op de “S”, “A” en “B” testlijnen gecoat en
muis monoklonale anti‑kip IgY-antistof is gecoat op de controlelijn. Muis monoklonale
anti‑SARS‑CoV‑2-antistof, muis monoklonale anti-Influenzavirus A antistof en muis monoklonale
anti-Influenzavirus B antistof die zijn geconjugeerd met kleurdeeltjes, worden gebruikt als
detectors voor elk doelantigeen. Tijdens de test reageert het antigeen in het monster met de met
kleurdeeltjes geconjugeerde antistoffen tot complexen, die zich door de capillaire werking
verspreiden naar het membraan op de test- en controlelijnen, waar ze worden gevangen door
de antistoffen in de oppervlaktecoating van het membraan. De betreffende gekleurde testlijn
wordt zichtbaar in het resultaatvenster als SARS‑CoV‑2-, Influenzavirus A- of Influenzavirus B-
antigeen in het monster aanwezig is.
Reagentia
a) Test
▪ mAb anti‑Influenzavirus A en B antistof
▪ mAb anti‑SARS‑CoV‑2 antistof
▪ mAb anti‑kip‑IgY antistof
▪ mAb anti‑Influenzavirus A en B antistof goudconjugaat
▪ mAb anti‑SARS‑CoV‑2 antistof goudconjugaat
▪ Gezuiverd kip‑IgY antistof goudconjugaat

b) Kwaliteitscontroles
▪ Recombinant SARS‑CoV‑2 nucleocapside eiwit
▪ Recombinant Influenzavirus A nucleocapside eiwit
▪ Recombinant Influenzavirus B nucleocapside eiwit
Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen
Voor diagnostisch gebruik in vitro.
Neem de normale voorzorgsmaatregelen in acht die nodig zijn voor het werken met alle
laboratoriumreagentia.
Voer alle afval af overeenkomstig plaatselijke richtlijnen.
Het veiligheidsinformatieblad is voor beroepsmatige gebruikers op aanvraag verkrijgbaar.
Deze kit bevat componenten die als volgt geclassificeerd zijn in overeenstemming met
verordening (EG) nr. 1272/2008:

Waarschuwing:

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Preventie:

P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen dragen.
Reactie:

P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te
gebruiken.

Verwijdering:

P501 Inhoud/ container afvoeren naar een erkende stortlocatie.
Productveiligheidsetikettering volgt de EU-GHS-richtsnoeren.
Tel. contact: alle landen: +49-621-7590
▪ Gebruik de kitmaterialen niet na de uiterste gebruiksdatum die op de buitenverpakking is

vermeld.
▪ Laat de kitmaterialen vóór de test op gebruikstemperatuur komen (15‑30 °C/59‑86 °F).
▪ De testkit mag niet opnieuw worden gebruikt.
▪ Gebruik de testkit niet als de zak beschadigd is of het zegel verbroken.
▪ Gebruik niet het extractiebufferbuisje van een ander lot.
▪ Niet roken, drinken of eten tijdens de test.
▪ Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en laboratoriumjassen

tijdens de hantering van de reagentia in de kit. Was uw handen grondig na afloop van de
tests.

▪ Als u iets gemorst hebt, maak dit dan direct schoon door grondig afnemen met een geschikt
desinfectiemiddel zoals 1 % natriumhypochlorietoplossing.

▪ Hanteer alle monsters alsof deze infectieuze stoffen bevatten.
▪ Tijdens de testprocedures moeten de vastgestelde voorzorgsmaatregelen tegen

microbiologische gevaren worden opgevolgd.
▪ Als u vermoedt dat er bloed op het wattenstaafje aanwezig is, moet u het wattenstaafje

weggooien en de test met een nieuw staafje herhalen.
▪ Gooi alle voor de test gebruikte monsters en materialen weg als biologisch gevaarlijk afval.

Chemisch en biologisch gevaarlijk laboratoriumafval moet worden gehanteerd en afgevoerd
volgens alle lokale, regionale en nationale voorschriften.

▪ Het droogmiddel in de foliezak is bedoeld voor de absorptie van vocht en om te voorkomen
dat vochtigheid het testinstrument beïnvloedt. Als de kleur van de droogkorrels verandert van
geel naar groen, moet het testinstrument in de zak worden weggegooid.

▪ Gebruik de controlestaafjes niet voor het nemen van monsters bij patiënten.
Opslag en stabiliteit
Bewaar de kit bij 2-30 °C / 36-86 °F en stel deze niet bloot aan direct zonlicht. De kitmaterialen
zijn stabiel tot aan de uiterste gebruiksdatum die op de buitenverpakking is vermeld. Niet
invriezen.
Geleverde materialen
▪ Testinstrument (individueel verpakt in een foliezak met droogmiddel)
▪ Extractiebufferbuisje en bufferbuisjesrek
▪ Mondstukdop
▪ Steriel wattenstaafje
▪ Gebruiksaanwijzing en verkorte handleiding
▪ SARS‑CoV‑2 positief controlestaafje
▪ Flu A/B positief controlestaafje
▪ SARS‑CoV‑2 & Flu A/B negatief controlestaafje
Benodigde (maar niet meegeleverde) materialen
▪ Timer
▪ Persoonlijke beschermingsmiddelen volgens lokale aanbevelingen of vereisten
▪ Container voor biologisch gevaarlijk afval
Testvoorbereiding en monstername
Lees de gebruiksaanwijzing van de SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test zorgvuldig.
Raadpleeg ook de bijgevoegde Verkorte handleiding (met illustraties) voordat u een test
uitvoert.

Voorbereiding op een test
Voordat u met de procedure start, moeten testinstrumenten en reagentia eerst op
gebruikstemperatuur zijn gekomen (15-30 °C / 59-86 °F).
1. Controleer de uiterste gebruiksdatum op de sticker op de testkitdoos. Gebruik de test niet als

de uiterste gebruiksdatum is verstreken.
2. Open de testfoliezak en verwijder het testinstrument en het droogmiddelzakje. Gebruik de

test direct nadat u deze uit de zak hebt gehaald.
3. Controleer of het testinstrument niet beschadigd is en of het droogmiddel de juiste kleur heeft

(geel).
4. Voer een kwaliteitscontrole (QC) uit zoals vereist volgens de instructies die onder

Kwaliteitscontrole in dit document worden beschreven.

Monstername (wattenstaafje in de nasofarynx)
1. Om een nasofaryngeaal monster te verkrijgen, steekt u een steriel wattenstaafje in het

neusgat van de patiënt en neemt een monster van de achterste nasofarynx.
2. Draai het staafje 3‑4 keer rond tegen de nasofaryngeale wand en laat het staafje dan

10 seconden op zijn plaats zitten om secretie te absorberen.
3. Verwijder het staafje voorzichtig uit het neusholte.

Testprocedure
1. Open het extractiebufferbuisje voorzichtig om morsen te voorkomen.

LET OP: als u buffer morst, mag het buisje niet worden gebruikt.
2. Steek het staafje in de meegeleverde extractiebuffer. Terwijl u het bufferbuisje samendrukt,

roert u het staafje ten minste 10 keer.
3. Verwijder het staafje, terwijl u de zijkanten van het buisje samendrukt om de vloeistof uit het

staafje te extraheren.
 WAARSCHUWING: Als u vergeet het buisje samen te drukken, kan dit tot foutieve

resultaten leiden omdat er dan te veel buffer in het wattenstaafje zit.
4. Druk de mondstukdop stevig op het buisje.
5. Plaats het testinstrument op een plat oppervlak en doe 4 druppels van het geëxtraheerde

monster in een hoek van 90° in het monsterwelletje van het testinstrument.
6. Lees het testresultaat na 15 minuten af. Lees het testresultaat niet later dan na 30 minuten af.

Raak het testinstrument niet aan en verplaatst het niet totdat het resultaat kan worden
afgelezen.

LET OP:
▪ Plaats het testinstrument op een vlak oppervlak voor de optimale capillaire werking.
▪ Doe het monster in een hoek van 90° in het monsterwelletje zodat druppels vrij omlaag

kunnen vallen en luchtbellen worden voorkomen.
 WAARSCHUWING: Lees de testresultaten niet na 30 minuten af. Fout-positieve, fout-

negatieve of ongeldige resultaten kunnen ontstaan als het testresultaat na de aanbevolen tijd
wordt afgelezen.

Transport en opslag
▪ Het monster moet zo snel mogelijk na afname worden getest.
▪ Droge wattenstaafmonsters blijven 30 minuten stabiel bij kamertemperatuur (20±5 ℃).
▪ Nasofaryngeale wattenstaafmonsters blijven 1 uur stabiel bij kamertemperatuur (20±5 ℃).

Worden monsters in extractiebuffer bevroren bij -20 °C bewaard, dan zijn ze voor slechts
1 vries-/ontdooicyclus stabiel.

Interpretatie van testresultaten
De SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test heeft 4 voorgecoate lijnen in het resultaatvenster
van het testinstrument:
▪ "C" controlelijn
▪ "S" SARS‑CoV‑2 testlijn
▪ "B" Influenzavirus B testlijn
▪ "A" Influenzavirus A testlijn
1. Een gekleurde band verschijnt in het “C”-gedeelte van het resultaatvenster, die aangeeft dat

de test goed werkt. Deze band is de controlelijn (C).
De controlelijn wordt gebruikt als procedurele controle en moet altijd verschijnen als het
testresultaat geldig is. Als geen controlelijn zichtbaar is, dient het testresultaat als ongeldig te
worden beschouwd. Bij een ongeldig resultaat moet een kwaliteitscontrole worden uitgevoerd
en moet de test met een nieuw testinstrument worden herhaald.
OPMERKING: Zelfs als de controlelijn zeer vaag of niet uniform is, dient de test te worden
beschouwd als goed uitgevoerd en dient het testresultaat te worden geïnterpreteerd als een
geldig resultaat.

2. Een of meer gekleurde banden kunnen in de “S”-, “B” of “A”-gedeelten van het
resultaatvenster verschijnen. Deze banden zijn de testlijnen van SARS‑CoV‑2 (S),
Influenzavirus A (A) en Influenzavirus B (B).
OPMERKING: Zelfs als de testlijn zeer vaag is of niet uniform, dient het testresultaat te
worden geïnterpreteerd als een positief resultaat.
LET OP: Kijk goed naar het resultaatveld: Als een testlijn (S, B of A) zichtbaar is samen met
de controlelijn (C), betekent dit dat het resultaat positief is.

Testresultaat

Negatief

Influenzavirus A positief

Influenzavirus B positief

SARS‑CoV‑2 positief

Influenzavirus A en B positief

Influenzavirus A & SARS‑CoV‑2 positief

Influenzavirus B & SARS‑CoV‑2 positief

Positief

Influenzavirus A en B & SARS‑CoV‑2 positief

Ongeldig*

*Elke combinatie waarbij een of meerdere testlijnen (S, B en/of A) zonder de controlelijn (C)
zichtbaar is, dient te worden beschouwd als een ongeldig resultaat.
Kwaliteitscontrole (QC)
Interne kwaliteitscontrole
Een controlelijn wordt tijdens de test gebruikt als een procedurecontrole. Een zichtbare
controlelijn bevestigt dat de laterale stroom succesvol was, maar het is geen bevestiging dat
monster en buffer correct zijn aangebracht.

Externe kwaliteitscontrole
▪ Positieve en negatieve controles zijn optioneel en deze controles kunnen worden verstrekt als

een aanvullende kwaliteitscontrole om een positieve of negatieve reactie aan te tonen.
▪ Positieve en negatieve controles worden bij elke kit geleverd of zijn apart verkrijgbaar bij

Roche.
▪ Kwaliteitscontroletests moeten worden uitgevoerd zoals testen bij patiënten.
▪ Het is raadzaam om positieve en negatieve controles uit te voeren één keer voor elk nieuw

lot, één keer voor elke ongetrainde gebruiker, zoals vereist volgens de testprocedures in deze
gebruiksaanwijzing en in overeenstemming met lokale, regionale en nationale voorschriften of
accreditatievereisten.

Voorbereiden van een QC
1. Laat de SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test en SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Antigen

Control op gebruikstemperatuur komen (15‑30 °C / 59‑86 °F).
2. Lees de gebruiksaanwijzing van de SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test zorgvuldig.
3. Controleer de uiterste gebruiksdatum op de sticker van de controlekit en de testkitdozen.

Gebruik geen controles en testinstrumenten waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken.

Uitvoeren van de QC
1. Verwijder 3 testinstrumenten uit de SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test kit. Open de

foliezakken en verwijder de testinstrumenten en de droogmiddelzakjes. Controleer of de
testinstrumenten niet beschadigd zijn en of het droogmiddel de juiste kleur heeft (geel).

2. Label 1 instrument als "SARS‑CoV‑2 positief", 1 instrument als "Flu A/B positief" en
1 instrument als "negatief".
LET OP: Voor elk controlemonster (SARS-CoV-2, Flu A/B en negatief) is een apart
testinstrument nodig. Gebruik niet meerdere controlemonsters voor één testinstrument.

3. Verwijder 3 extractiebufferbuisjes uit de SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test kit. Label
1 buisje als "SARS‑CoV‑2 positief", 1 buisje als "Flu A/B positief" en 1 buisje als "negatief".

4. Open het extractiebufferbuisje voorzichtig om morsen te voorkomen.
LET OP: als u buffer morst, mag het buisje niet worden gebruikt.

5. Open de SARS‑CoV‑2 positief-, Flu A/B positief- en negatieve controlezakken. Verwijder de
controlestaafjes en doe deze in het overeenkomstig gelabelde extractiebufferbuisje.

6. Voer voor elk van de 3 extractiebufferbuisjes de volgende stappen uit:
a) Terwijl u het bufferbuisje samendrukt, roert u het staafje ten minste 10 keer.
b) Verwijder het staafje terwijl u de zijkanten van het buisje samendrukt om de vloeistof uit het
staafje te extraheren. LET OP: Als u vergeet het buisje samen te drukken, kan dit tot foutieve
resultaten leiden omdat er dan te veel buffer in het wattenstaafje zit.
c) Druk de mondstukdop stevig op het buisje.
d) Zet het overeenkomstig gelabelde testinstrument op een vlakke ondergrond en doe
4 druppels van het geprepareerde controlemonster in een hoek van 90° in het
monsterwelletje van het testinstrument.
e) Lees het testresultaat na 15 minuten af. Lees het testresultaat niet later dan na 30 minuten
af.

LET OP:
▪ Plaats het testinstrument op een vlak oppervlak voor de optimale capillaire werking.
▪ Doe het monster in een hoek van 90° in het monsterwelletje zodat druppels vrij omlaag

kunnen vallen en luchtbellen worden voorkomen.
 WAARSCHUWING: Lees de testresultaten niet na 30 minuten af. Fout-positieve, fout-

negatieve of ongeldige resultaten kunnen ontstaan als het testresultaat na de aanbevolen tijd
wordt afgelezen.

Transport en opslag van QC-materiaal
▪ Gebruik de controlestaafjes direct nadat u de zak hebt geopend.
▪ Controlestaafmonsters in de extractiebuffer blijven 1 uur stabiel bij kamertemperatuur

(20±5 ℃).

Interpretatie van QC-resultaten

Geslaagd Mislukt Ongeldig

SARS‑CoV‑2 positief
controlestaafje

Als de testlijn “S” negatief is
of als een van beide
testlijnen “B” of A” positief
is.

Als controlelijn
"C" niet
zichtbaar is.

Flu A/B positief
controlestaafje

Als een van de testlijnen
"B" of "A" negatief is of de
testlijn “S” positief is.

Als controlelijn
"C" niet
zichtbaar is.

Negatief controlestaafje Als een van de testlijnen
"S", "B" of "A" positief is.

Als controlelijn
"C" niet
zichtbaar is.

Is het controletestresultaat ongeldig of mislukt, dan moet de controletest met een nieuw
testinstrument worden herhaald. Als het controletestresultaat opnieuw ongeldig of mislukt is,
moet u contact opnemen met de Klantenservice.
Beperkingen
▪ De testprocedure, voorzorgsmaatregelen en interpretatie van de resultaten van deze test

moeten tijdens de test strikt worden opgevolgd. Als de testprocedure en de interpretatie van
de testresultaten niet worden opgevolgd, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de
testprestatie en/of ongeldige resultaten opleveren.

▪ De test dient uitsluitend te worden gebruikt voor de detectie van SARS‑CoV‑2-,
Influenzavirus A- of Influenzavirus B-antigeen in monsters die met een wattenstaafje uit de
nasofarynx bij mensen zijn genomen. Andere monstertypes zijn niet gevalideerd.

▪ Deze test kan niet worden gebruikt voor het kwantificeren van SARS‑CoV‑2-,
Influenzavirus A- of Influenzavirus B-antigeenconcentraties.

▪ De immuunreactie kan met deze test niet worden vastgesteld; daarvoor zijn andere
testmethoden nodig.

▪ Het testresultaat mag niet worden gebruikt als de enige basis voor beslissingen over de
behandeling of therapie van patiënten, en dient te worden overwogen samen met recente
blootstellingen van de patiënt, zijn of haar voorgeschiedenis en de aanwezigheid van
klinische tekenen en symptomen.

▪ Testresultaten dienen te worden beschouwd als vermoedelijk en met een moleculaire assay
te worden bevestigd, indien nodig, voor de behandeling van de patiënt.

▪ Een negatief resultaat kan ontstaan als de antigeenconcentratie in een monster onder de
detectiegrens van de test ligt of als het monster verkeerd werd afgenomen of vervoerd.

▪ Personen die via de neus een levend verzwakt Influenzavaccin toegediend kregen, kunnen
tot 10 dagen na de vaccinatie positieve testresultaten hebben.7

▪ Positieve testresultaten sluiten geen co‑infecties met andere pathogenen uit.
▪ SARS‑CoV‑2 positieve testresultaten maken geen onderscheid tussen SARS‑CoV‑2 en

SARS‑CoV.
▪ Testresultaten zijn niet bedoeld om andere infecties in of uit te sluiten.
▪ De prestatiegegevens van het Influenzavirus zijn gebaseerd op een beperkt aantal

retrospectieve monsters. Momenteel wordt een prospectief klinisch onderzoek uitgevoerd
waarbij de prestatie van verse nasofaryngeale wattenstaafmonsters wordt geëvalueerd.

Specifieke prestatiegegevens
Klinische evaluatie
De klinische prestatie van de SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test werd geëvalueerd in
prospectief Allcomer-onderzoek in de Verenigde Staten. Dit onderzoek werd uitgevoerd door
8 beoogde gebruikers in 4 klinische instellingen in de buurt van de patiënt. Patiënten ouder dan
14 jaar die de onderzoekscentra bezochten voor een test en symptomen hadden die mogelijk
wezen op infecties van de bovenste luchtwegen consistent met COVID‑19 of influenza werd
gevraagd om aan het onderzoek deel te nemen, waarbij patiënten met symptomen langer dan
7 dagen werden uitgesloten. 2 nasofaryngeale wattenstaafmonsters werden bij elke
onderzoeksdeelnemer genomen. Op een gerandomiseerde manier werd 1 monsterstaafje
onmiddellijk in het onderzoekscentrum getest met de SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen
Test, terwijl het andere staafje, ter vergelijking, naar een centraal laboratorium werd gezonden
voor een test met een zeer gevoelige, door de Amerikaanse FDA goedgekeurde multiplex
RT‑PCR-methode.

In totaal werden 105 deelnemers voor dit onderzoek ingeschreven en werden geldige snelle
antigeen- en RT‑PCR-resultaten verkregen bij 104 deelnemers. De SARS‑CoV‑2 & Flu A/B
Rapid Antigen Test identificeerde op correcte wijze 28 van de 33 SARS‑CoV‑2‑positieve
personen en 70 van de 71 SARS‑CoV‑2‑negatieve personen. De relatieve diagnostische
gevoeligheid en specificiteit voor SARS‑CoV‑2 van de SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen
Test werden berekend vergeleken met de vergelijkingsmethode en worden samengevat in tabel
1‑2.

Tabel 1 SARS‑CoV‑2-prestatie ten opzichte van de vergelijkingsmethode.
RT-PCR-resultaten

Positief Negatief Totaal

Positief 28 1 29

Negatief 5 70 75
SARS‑CoV‑2
Antigen Test-

resultaten
Totaal 33 71 104

Relatieve gevoeligheid 84.85 % (95 % CI*: 68.10 - 94.89 %)

Relatieve specificiteit 98.59 % (95 % CI*: 92.40 - 99.96 %)

*Het tweezijdige ‑95 % betrouwbaarheidsinterval werd berekend met behulp van de
nauwkeurige Clopper‑Pearson-methode.

Tabel 2 SARS‑CoV‑2 relatieve gevoeligheid gestratificeerd naar dagen na het begin van de
symptomen (DPSO).

DPSO RT‑PCR-
positief

Rapid Antigen-
positief Relatieve gevoeligheid (95% CI*)

0 4 2 50.00 % (6.76 - 93.24 %)

1 8 8 100.00 % (63.06 - 100.00 %)

2 9 8 88.89 % (51.75 - 99.72 %)

3 6 4 66.67 % (22.28 - 95.67 %)

4 2 2 100.00 % (15.81 - 100.00 %)

5 4 4 100.00 % (39.76 - 100.00 %)

*Het tweezijdige ‑95 % betrouwbaarheidsinterval werd berekend met behulp van de
nauwkeurige Clopper‑Pearson-methode.

De relatieve specificiteit voor Influenzavirus A en B werd berekend op basis van de
104 proefpersonen voor wie geldige Rapid Antigen- en RT‑PCR-resultaten beschikbaar waren.
De SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test identificeerde op correcte wijze 104 van de 104
Influenzavirus A-negatieve personen en 103 van de 104 influenzavirus B‑negatieve personen.
De relatieve diagnostische specificiteit voor Influenzavirus A en B van de SARS‑CoV‑2 &

Flu A/B Rapid Antigen Test verkregen met prospectief verzamelde monsters worden
samengevat in tabel 3 en 4.

Tabel 3 Influenzavirus A-prestatie ten opzichte van de vergelijkingsmethode op basis van
prospectief verzamelde klinische monsters.

RT‑PCR-negatief Rapid Antigen-
negatief Relatieve specificiteit (95% CI*)

104 104 100.00 % (95 % CI*: 96.52 - 100.00 %)

*Het tweezijdige ‑95 % betrouwbaarheidsinterval werd berekend met behulp van de
nauwkeurige Clopper‑Pearson-methode.

Tabel 4 Influenzavirus B-prestatie ten opzichte van de vergelijkingsmethode op basis van
prospectief verzamelde klinische monsters.

RT‑PCR-negatief Rapid Antigen-
negatief Relatieve specificiteit (95% CI*)

104 103 99.04 % (95 % CI*: 94.76 - 99.98 %)

*Het tweezijdige ‑95 % betrouwbaarheidsinterval werd berekend met behulp van de
nauwkeurige Clopper‑Pearson-methode.

Vanwege de wereldwijd extreem lage incidentie van Influenzavirussen in de onderzoeksperiode,
werden bij dit onderzoek geen prospectieve Influenzavirus A/B-positieve monsters verzameld.
Het positieve en negatieve overeenkomstpercentage voor Influenzavirus A en B van de
SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test werden geëvalueerd met behulp van opgeslagen
nasofaryngeale wattenstaafmonsters bij mensen die bij een vorig klinisch onderzoek werd
verzameld.
Daarnaast werden 16 nasofaryngeale wattenstaafmonsters met bevestigde negatieve status
voor Influenzavirus A/B ook in de retrospectieve test opgenomen. Ter vergelijking werd een zeer
gevoelige, door de Amerikaanse FDA EUA goedgekeurde RT‑PCR-methode gebruikt. Het
positieve en negatieve overeenkomstpercentage voor Influenzavirus A en B van de
SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test verkregen met retrospectief verzamelde monsters
worden samengevat in tabel 5‑7.

Tabel 5 Influenzavirus A-prestatie ten opzichte van de vergelijkingsmethode op basis van
retrospectieve monsters.

RT-PCR-resultaten

Positief Negatief Totaal

Positief 56 0 56

Negatief 13 42 55
Influenza virus A

Antigen Test-
resultaten

Totaal 69 42 111

Positief
overeenkomstpercentage 81.16 % (95 % CI*: 69.94 - 89.57 %)

Negatief
overeenkomstpercentage 100.00 % (95 % CI*: 91.59 - 100.00 %)

*Het tweezijdige ‑95 % betrouwbaarheidsinterval werd berekend met behulp van de
nauwkeurige Clopper‑Pearson-methode.

Tabel 6 Influenzavirus A-prestatie ten opzichte van de vergelijkingsmethode op basis van
retrospectieve monsters, gestratificeerd naar Ct-waarden.

RT‑PCR-
positief

Rapid
Antigen-posi

tief
Positief overeenkomstpercentage

(95 % CI*)

Ct ≤ 24 56 52 92.86 % (95 % CI: 82.71 - 98.02 %)

Ct ≤ 27 60 53 88.33 % (95 % CI: 77.43 - 95.18 %)

Ct ≤ 30 67 56 83.58 % (95 % CI: 72.52 - 91.51 %)

Ct ≤ 33 69 56 81.16 % (95 % CI: 69.94 - 89.57 %)

Alle Ct-
waarden 69 56 81.16 % (95 % CI: 69.94 - 89.57 %)

*Het tweezijdige ‑95 % betrouwbaarheidsinterval werd berekend met behulp van de
nauwkeurige Clopper‑Pearson-methode.

Tabel 7 Influenzavirus B-prestatie ten opzichte van de vergelijkingsmethode op basis van
retrospectieve monsters.

RT-PCR-resultaten

Positief Negatief Totaal

Positief 4 0 4

Negatief 0 228 228
Influenza virus B

Antigen Test-
resultaten

Totaal 4 228 232

Positief
overeenkomstpercentage 100.00 % (95 % CI*: 39.76 - 100.00 %)

Negatief
overeenkomstpercentage 100.00 % (95 % CI*: 98.40 - 100.00 %)

*Het tweezijdige ‑95 % betrouwbaarheidsinterval werd berekend met behulp van de
nauwkeurige Clopper‑Pearson-methode.
Analytische prestatie
Detectiegrens (LoD)
De SARS‑CoV‑2-, Influenzavirus A- of Influenzavirus B-positieve monsters werden
geprepareerd door het spiken van het betreffende geïnactiveerde virus in een negatieve
klinische matrix met behulp van SARS‑CoV‑2-, Influenzavirus A- en Influenzavirus B-negatieve
nasofaryngeale monsters die met een RT‑PCR- of fluorescent immunoassay werden bevestigd.
De LoD’s (zie onderstaande tabel) worden vastgesteld voor direct met een wattenstaafje in de
nasofarynx genomen monsters door serieel verdunde positieve monsters te testen.

Virusstam LoD (TCID50/mL)

SARS‑CoV‑2 (2019‑nCOV) NCCP 43326/2020/Korea-stam 8.29

Influenzavirus A, stam A/Mexico/4108/09 (H1N1pdm) 1.51 x 103

Influenzavirus A, stam A/Brisbane/10/07 (H3N2) 7.44 x 102

Influenzavirus B, stam B/Florida/04/06 (Yamagata lineage) 3.57 x 103

Influenzavirus B, stam B/Maleisië/2506/04 (Victoria lineage) 9.09 x 102

Microbiële kruisreactiviteit
Voor de volgende micro‑organismen werd bij de aangegeven concentraties geen kruisreactiviteit
waargenomen. Voor de test werden alle micro-organismen gespiket in een negatieve klinische
matrix. Pneumocystis jirovecii (PJP) is niet getest. Bij de in‑silico‑analyse werd een lage
waarschijnlijkheid van kruisreactiviteit vastgesteld. Uit de in-silico-analyse voor SARS‑CoV bleek
een hoge waarschijnlijkheid voor kruisreactiviteit met de SARS‑CoV‑2-testlijn.

Micro-organisme/monster Concentratie Resultaat

Humaan coronavirus HKU1
(recombinant N-eiwit)

29.1 ng/mL NEG

Humaan coronavirus 229E 2.37 x 105 PFU/mL NEG

Humaan coronavirus OC43 3.35 x 105 PFU/mL NEG
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Micro-organisme/monster Concentratie Resultaat

Humaan coronavirus NL63 1.14 x 105 PFU/mL NEG

MERS-coronavirus 2.79 x 105 PFU/mL NEG

SARS-coronavirus
(recombinant N-eiwit)

17.2 ng/mL NEG

Adenovirus type 1 1.72 x 108 PFU/mL NEG

Adenovirus type 2 7.01 x 105 PFU/mL NEG

Adenovirus type 5 2.72 x 107 PFU/mL NEG

Adenovirus type 6 1.30 x 107 PFU/mL NEG

Adenovirus type 7A 7.01 x 105 PFU/mL NEG

Adenovirus type 11 1.30 x 107 PFU/mL NEG

Adenovirus type 14 2.79 x 105 PFU/mL NEG

Adenovirus type 40 2.54 x 106 PFU/mL NEG

Humaan Meta-pneumovirus 3 type B1 1.46 x 106 PFU/mL NEG

Humaan Meta-pneumovirus 16 type A1 2.54 x 106 PFU/mL NEG

Parainfluenzavirus 1 8.42 x 105 PFU/mL NEG

Parainfluenzavirus 2 1.01 x 106 PFU/mL NEG

Parainfluenzavirus 3 2.26 x 107 PFU/mL NEG

Parainfluenzavirus 4A 2.54 x 106 PFU/mL NEG

Enterovirus type 68 09/2014 isolaat 4 1.01 x 106 PFU/mL NEG

Respiratoir sincytieel virus A 7.01 x 105 PFU/mL NEG

Respiratoir sincytieel virus B 3.35 x 105 PFU/mL NEG

Rhinovirus 1A 1.14 x 105 PFU/mL NEG

Rhinovirus A16 8.42 x 105 PFU/mL NEG

Rhinovirus B42 7.01 x 105 PFU/mL NEG

Epstein-Barr-virus (B95‑8) 2.61 x 108 cp/mL NEG

Cytomegalovirus (AD‑169) 4.41 x 106 PFU/mL NEG

Mazelenvirus 3.93 x 107 PFU/mL NEG

Bofvirus 8.42 x 105 PFU/mL NEG

Haemophilus influenzae (NCCP 13815) 2.46 x 107 CFU/mL NEG

Haemophilus influenzae (NCCP 13819) 3.28 x 107 CFU/mL NEG

Haemophilus influenzae (NCCP 14581) 3.97 x 107 CFU/mL NEG

Haemophilus influenzae (NCCP 14582) 1.03 x 1010 CFU/mL NEG

Streptococcus pneumoniae type 1
(KCCM 41568)

1.85 x 108 CFU/mL NEG

Streptococcus pneumoniae type 2
(KCCM 40410)

1.51 x 108 CFU/mL NEG

Streptococcus pneumoniae type 3
(KCCM 41569)

2.25 x 106 CFU/mL NEG

Streptococcus pneumoniae type 5
(KCCM 41570)

9.68 x 107 CFU/mL NEG

Streptococcus pyogenes (ATCC 12344) 6.73 x 107 CFU/mL NEG

Bordetella pertussis (NCCP 13671) 6.04 x 107 CFU/mL NEG

Mycoplasma pneumoniae (ATCC 15531) 3.29 x 107 CFU/mL NEG

Chlamydia pneumoniae (ATCC VR-2282) 8.81 x 107 CFU/mL NEG

Legionella pneumophila (ATCC 33155) 1.54 x 1010 CFU/mL NEG

Staphylococcus aureus (NCCP 14647) 8.71 x 108 CFU/mL NEG

Staphylococcus epidermidis (KCCM 35494) 6.02 x 108 CFU/mL NEG

Corynebacterium sp. (KCCM 43306) 3.20 x 109 CFU/mL NEG

Lactobacillus sp. (KCCM 32821) 1.78 x 107 CFU/mL NEG

Moraxella catarrhalis (KCCM 42707) 2.42 x 108 CFU/mL NEG

Mycobacterium tuberculosis (KIT87190) 3.03 x 107 CFU/mL NEG

Neisseria meningitidis (KCCM 41562) 1.86 x 107 CFU/mL NEG

Streptococcus mitis (KCCM 42740) 9.59 x 108 CFU/mL NEG

Neisseria sp. (KCCM 42783) 4.03 x 106 CFU/mL NEG

Pseudomonas aeruginosa (NCCP 14640) 9.68 x 108 CFU/mL NEG

Streptococcus salivarius (KCCM 11926) 3.22 x 108 CFU/mL NEG

Candida albicans (KCCM 50651) 1.80 x 109 CFU/mL NEG

Microbiële interferentie
Voor de hierboven weergegeven micro-organismen werden aanvullende microbiële
interferentietests met SARS‑CoV‑2-, Influenzavirus A- en Influenzavirus B-positieve monsters
gespiket in een negatieve klinische matrix uitgevoerd. Daarbij werd geen microbiële interferentie
bij de aangegeven concentraties vastgesteld.

Onderzoek naar endogene/exogene kruisreactiviteit
Voor de volgende stoffen werd bij de aangegeven concentraties geen kruisreactiviteit
waargenomen. Voor de test werden alle stoffen gespiket in een negatieve klinische matrix.

Stof Spiking-
concentratie Resultaat

Vol bloed 4 % NEG

Mucine 0.5 % NEG

Chloraseptic (menthol/benzocaïne) 1.5 mg/mL NEG

Naso GEL (NeilMed) 5 % (v/v) NEG

CVS Health Nasal Drops (fenylefrine) 15 % (v/v) NEG

Afrin (oxymetazoline) 15 % (v/v) NEG

CVS Health Oxymetazoline 15 % (v/v) NEG

NasalCrom Nasal Spray (cromolyn) 15 % (v/v) NEG

Zicam 5 % (v/v) NEG

Homeopathisch (alkalol) 1:10 verdunning NEG

Stof Spiking-
concentratie Resultaat

Sore Throat Phenol Spray 15 % (v/v) NEG

Tobramycine 4 μg/mL NEG

Mupirocine 10 mg/mL NEG

CVS Health Fluticasone Propionate 5 % (v/v) NEG

Tamiflu (oseltamivirfosfaat) 5 mg/mL NEG

Biotine 3500 ng/mL NEG

Onderzoeken naar endogene/exogene interferentiestoffen
Voor de hierboven weergegeven stoffen werden aanvullende endogene/exogene
interferentieonderzoeken met SARS‑CoV‑2-, Influenzavirus A- en Influenzavirus B-positieve
monsters gespiket in een negatieve klinische matrix uitgevoerd. Daarbij werd geen
endogene/exogene interferentie bij de aangegeven concentraties vastgesteld.

High‑Dose Hook effect
Op kweek gezette SARS‑CoV‑2, Influenzavirus A of Influenzavirus B werd gespiket in een
negatieve klinische matrix. De SARS‑CoV‑2‑kweek vertoonde geen Hook‑effect tot 1.58 x
106 TCID50/mL. De Influenzavirus A/Mexico/4108/09-kweek vertoonde geen Hook‑effect tot
5.01 x 105 TCID50/mL. De Influenzavirus A/Brisbane/10/07-kweek vertoonde geen Hook‑effect
tot 1.05 x 106 TCID50/mL. De Influenzavirus B/Florida/04/06-kweek vertoonde geen Hook‑effect
tot 3.55 x 105 TCID50/mL. De Influenzavirus B/Maleisië/2506/04-kweek vertoonde geen
Hook‑effect tot 4.17 x 105 TCID50/mL.

Co‑infectie
Ter beoordeling van de mogelijke concurrerende interferentie tussen Influenzavirus A,
Influenzavirus B en SARS‑CoV‑2, werden monsters getest in replicaten van 3 waarbij lage
(3 x LoD) concentraties van één gespecificeerd doel werd gemengd met zeer hoge (1.23 x
105 PFU/mL) concentraties van een ander gespecificeerd doel. Voor geen enkele
viruscombinatie werd interferentie waargenomen.

In deze bijsluiter wordt steeds een punt gebruikt als decimaal scheidingsteken tussen de hele en
gebroken delen van een decimaal getal. Voor duizendtallen worden geen scheidingstekens
gebruikt.
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Symbolen
De fabrikant gebruikt de volgende symbolen en tekens naast de symbolen en tekens die
vermeld staan in de norm ISO 15223‑1:

GTIN
Global Trade Item Number

UDI
Unieke code voor de identificatie van hulpmiddelen (UDI)
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