
Specificaties:
(interne validatie)

 >   SARS-CoV-2:

-	Sensitiviteit:	84,85%	 		

	 -	Specificiteit:	98,59%
 >   Influenza	A:

-	Sensitiviteit:	81,16%	 		

-	Specificiteit:	100,00%
 >   	Influenza	B:

-	Sensitiviteit:	100,00%	 		

-	Specificiteit:	99,04%

Kenmerken:
 >   Betreft	diepe	neustest;	Enkel	bestemd	voor	gebruik	door	zorgprofessionals	
 >   Eén	verpakking	bevat	25	testen	en	alle	benodigdheden	om	de	testen	te	kunnen	uitvoeren	

	 (incl.	NL’se	handleiding	en	bijsluiter)
 >   Snel	en	betrouwbaar	testresultaat	in	15	minuten	(uitleesvenster	15-30	minuten)
 >   Mogelijkheid	om	snel	onderscheid	te	maken	door	een	gecombineerde	test	in	een	fase	waarin	snelle	en	

	 correcte	therapeutische	beslissingen	noodzakelijk	zijn
 >   Geen	verdere	instrumenten	nodig
 >   De	testkit	is	klaar	voor	gebruik	en	bevat	alle	benodigdheden	om	een	test	te	kunnen	uitvoeren
 >   	Individueel	verpakte	extractiebufferbuisjes	die	het	testen	vergemakkelijken	en	kans	op	fouten	en	

	 overschotten	verkleinen
 >   Teststrips	voorzien	van	een	unieke	datamatrixcode	die	het	mogelijk	maakt	elke	test	te	linken	aan	een	patiënt		

	 en	hierdoor	gegevens	te	bewaren	en	te	delen
 >   CE-gemarkeerde	testen
 >   Bekijk	de	bijsluiter en de verkorte handleiding

De sensitiviteit geeft de gevoeligheid van een diagnostische test weer om SARS-CoV-2 of influenza A/B te detecteren. De specificiteit geeft de zekerheid aan waarmee positieve gevallen als SARS-CoV-2 
infectie of influenza A/B bestempeld kunnen worden. Aan de informatie op deze sheet kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor fouten of drukfouten. 
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NIEUW:
Gecombineerde COVID-19
& Influenza A/B Antigeen 
Sneltest van Roche!

Met	 deze	 test	 hebben	 zorgverleners 
de	unieke	mogelijkheid	om	personen	
die	geïnfecteerd	zijn	met	SARS-CoV-2	óf	
Influenza	A	/	B	te	identificeren,	zeker	in	 
periodes	 waarbij	 COVID-19	 infecties	 
samenvallen	met	het	griepseizoen.

Medstone	 is	 door	 Roche	 voor	 haar	 
portfolio	 van	 Antigeen	 en	 Antilichaam	
Sneltesten	aangewezen	als	distributeur	
in Nederland.

https://shop.medstone.nl/wp-content/uploads/2022/02/NL_IFU_SARS-CoV-2-Flu-AB-Rapid-Antigen-Test.pdf
https://shop.medstone.nl/wp-content/uploads/2022/02/NL_QRG_SARS-CoV-2-Flu-AB-Rapid-Antigen-Test.pdf
https://medstone.com
https://shop.medstone.nl/producten/antigeen-sneltesten/roche-sars-cov-2-rapid-antigen-test-nasal-ondiepe-neustest/
https://www.linkedin.com/company/medstone/
mailto:customerservice%40medstone.nl?subject=


Introductie

Ons Medisch Team

Maikel behaalde zijn PhD in Medical Microbiologie 
aan het VUmc in Amsterdam. Zijn postdoctorale 
opleiding volgde hij binnen de afdeling Microbial 
Pathogenesis van Yale, waar hij voor zijn on-
derzoek naar tuberculose een EMBO fellowship 
ontving. Tegenwoordig houdt Maikel zich bezig 
met onderzoeks-consultancy met een focus op 
zorg en biotech. Daarnaast is hij medeoprichter 
van PreScouter Dx, een diagnosticsbedrijf dat 
PCR-tests voor SARS-CoV-2 voor op de werkvloer 
levert in de Verenigde Staten en andere landen. 

Maikel Boot, PhDCasper Peeters, MSc

Casper is afgestudeerd als medisch onderzoeker 
aan de Universiteit Utrecht en heeft zich tijdens zijn 
studie gespecialiseerd in ontwikkeling van 
nanotechnologische formulering van genees-
middelen. Na zijn studie is hij aan de slag gegaan 
als ontwikkelaar van artificial intelligence oplossin-
gen voor de analyse van medisch-wetenschappelij-
ke teksten bij Medstone. Daarnaast is hij het afge-
lopen jaar werkzaam geweest als wetenschappelijk 
adviseur op het gebied van diagnostische testen 
voor SARS-CoV-2. 

Voor advies bij het gebruik en het implementeren van gecombineerde COVID-19 & Influenza A/B
Antigeen Sneltest, kunt u contact opnemen met ons medisch team via: self-test@medstone.nl
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Medstone, opgericht door apothekers en gevestigd in Almere, is gespecialiseerd in wetenschappelijk farmaceutisch en 
medisch advies aan apothekers, artsen en onderzoekers. Medstone’s farmaceutische groothandel Fresco Farma opereert 

op het gebied van internationale sourcing en distributie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.  
Zo ondersteunen wij zorginstellingen, overheidsinstanties, apotheken en bedrijven om snel toegang te verkrijgen tot 

specifieke medicijnen, medische hulpmiddelen en wetenschappelijke data.

Als onderdeel van haar activiteiten biedt Fresco Farma de volgende EU-gecertificeerde en 
door geaccrediteerde instituten geteste producten aan:

Persoonlijke	Beschermingsmiddelen	-	Antigeen	en	Antilichaam	Sneltesten	-	Gezondheidstesten
Voedingssupplementen	-	Laboratoriumartikelen
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