
ONDERDELEN VAN HET PAKKET

Covid-19 Ag antigeenzelftestpakket:

detectie van SARS-CoV-2-antigenen

Neusuitstrijkje (N)

EBS1020-S (20 testen)

WERKWIJZE

Test voor zelfdiagnose.

Covid-19 Ag antigeenzelftestpakket maakt detectie mogelijk

van infectie met SARS-CoV-2, het virus dat verantwoordelijk is

voor COVID-19. De test bestaat uit antilichamen die de

antigenen kunnen detecteren van het virus dat COVID-19

veroorzaakt.
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VOOR JE BEGINT

Snuit uw neus meerdere keren 

voordat  u het monster afneemt.

Was uw handen met water en 

zeep of maak de handen 

schoon met een desinfecterend 

middel.

Neem alle benodigdheden uit 

het testpakket en leg ze op een 

goed gereinigd vlak oppervlak.

Identificeer elk item in het 

testpakket testpakket en 

controleer de 

houdbaarheidsdatum.

Open het zakje met het 
neusuitstrijkje, haal het 
wattenstaafje eruit en houd het 
vast bij het harde plastic 
gedeelte.

Raak de punt van het 
wattenstaafje niet aan en zorg 
ervoor dat het schoon blijft.

2

Steek het wattenstaafje verticaal in uw 
neusgat tussen twee (2) en drie (3) centimeter 
diep.

Beweeg het wattenstaafje ietwat heen en 
weer en breng het in totdat u lichte weerstand 
voelt. Forceer niet als er weerstand wordt 
gevoeld.
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Draai het staafje ten minste vijf (5) keer in uw 
neusgat met een draaiende beweging.

Herhaal de procedure voor het tweede 
neusgat.

Haal het wattenstaafje eruit en ga naar de 
volgende stap.

4

5 times

Plaats het wattenstaafje in het 
eerder geopende 
extractiebuisje dat op de box 
is geplaatst.

Knijp de zijkanten van het 
buisje samen en draai het 
wattenstaafje ten minste 6 
keer rond.
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Verwijder het wattenstaafje
uit het extractiebuisje terwijl
u de zijkanten van het buisje
samenknijpt.

Sluit het buisje met het kapje
van de spuitmond.
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Zorg ervoor dat de 
testcassette op een vlak 
oppervlak ligt. Plaats 
vervolgens twee (2) druppels 
monster in het testgedeelte 
van de cassette.

7

Lees het resultaat af na tien 
(10) minuten (niet later dan 
20 minuten). Na 20 minuten 
kunnen afwijkende resultaten 
optreden.

10 min
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Gebruik de achterkant van 
deze gebruikershandleiding 
om uw resultaat te 
interpreteren.

Daar vindt u alle informatie 
voor het interpreteren van het 
resultaat.
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Open de dop van het buisje 
met extractiebuffer. 

Draai vervolgens de testbox
om, om de locatie te vinden 
waar het buisje moet worden 
geplaatst.

Gebruik het buisje binnen 10 
minuten na opening.
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Schud het buisje met 

extractiebuffer, zodat alle 

vloeistof zich in de bodem van 

het buisje bevindt.
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Positieve resultaten Negatieve resultaten

Testcassette hier 

plaatsen

Als uw zelftest overeenkomt 
met de afbeelding hiernaast, 
is uw resultaat positief.

Als uw zelftest overeenkomt 
met de afbeelding hiernaast, 
is uw resultaat negatief.

WAT HET RESULTAAT VAN MIJN TEST OOK IS, IK RESPECTEER DE MAATREGELEN

In het geval van een

positief resultaat (+)

1. Ik laat een RT-PCR-

bevestigingstest doen in het

laboratorium.

2. Ik blijf in zelfquarantaine tot

het resultaat van de

bevestigende test bekend is.

Neem contact op met een arts

als de symptomen verergeren of

u ongebruikelijke symptomen

heeft.

In het geval van een negatief 

resultaat (-)

1. Als ik symptomen krijg die

wijzen op COVID-19, doe ik

een nieuwe test.

2. Als ik symptomen heb en

ouder ben dan 65, neem ik

contact op met mijn arts, die

zal beoordelen of er verdere

onderzoeken nodig zijn.

De gevoeligheid en diagnostische specificiteit van de Covid-19 Ag

antigeenzelftest werden bepaald door 244 klinische monsters te beoordelen in

een onderzoek, waaronder 119 PCR-positieve monsters en 124 PCR-

negatieve monsters voor COVID-19. De gebruikte PCR-test was het nieuwe

coronavirus (2019-nCoV) RT-PCR-pakket (Shanghai GeneoDx Biotech Co.,

LTD) met een CT-waarde van 38 als afkapwaarde.

De Covid-19 Ag antigeenzelftest werd vervolgens gebruikt om klinische

monsters te analyseren en testreagensresultaten te vergelijken met klinische

diagnostische resultaten.

De testresultaten waren als volgt:

- Diagnostische gevoeligheid: 93,28% (95% BI 87,29-96,55%)

- Diagnostische specificiteit: 99,2% (95% BI 95,61-99,86%)

- Overeenkomst: 96,31%

PRESTATIES

VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

FABRIKANT

Bedrijf: Eurobio Scientific

Adres: 7 avenue de Scandinavie – Z.A. de Courtabœuf – 91940 Les Ulis –

Frankrijk

Tel: +33 1 69 79 64 80

Fax: +33 1 69 79 05 35

Website : www.eurobio-scientific.com

E-mailadres: COVID-19@eurobio-scientific

• Er kan een negatief resultaat worden waargenomen als het 
antigeenniveau in het monster onder de detectielimiet van de test ligt of 
als het monster onjuist is afgenomen.

• Het niet volgen van de gebruiksaanwijzing kan de testprestaties nadelig 
beïnvloeden en/of het testresultaat ongeldig maken.

• Vals negatieve resultaten kunnen worden waargenomen als het monster 
onjuist wordt afgenomen, getransporteerd of gehanteerd.

• Vals negatieve resultaten kunnen worden waargenomen als monsters 
langer dan een uur na afname worden getest. Ze moeten daarom 
onmiddellijk na afname worden getest.

• Er kunnen onjuiste resultaten worden waargenomen als niet de juiste 
extractiebuffer wordt gebruikt.

• Vals negatieve resultaten kunnen worden waargenomen als het 
wattenstaafje tussen afname en extractie weer in de papieren wikkel wordt 
geplaatst.

• Positieve resultaten sluiten co-infecties met andere pathogenen niet uit.
• Positieve resultaten duiden op de aanwezigheid van virale antigenen.
• Positieve resultaten sluiten bacteriële infectie of co-infectie met andere 

virussen niet uit. De aangetroffen stof hoeft niet de definitieve oorzaak van 
de ziekte te zijn.

• Het SARS-CoV-2-antigeen is detecteerbaar in de acute infectiefase.
• Negatieve resultaten sluiten infectie met SARS-CoV-2 niet uit en mogen 

niet worden gebruikt als enige basis voor beslissingen over de 
behandeling of het beheer van de patiënt, met inbegrip van beslissingen 
over infectiebeheersing.

• Negatieve resultaten moeten worden geïnterpreteerd in de context van 
recente blootstelling van een patiënt, de medische voorgeschiedenis en de 
aanwezigheid van klinische tekenen en symptomen die consistent zijn met 
COVID-19.

• Negatieve resultaten verkregen bij patiënten bij wie de symptomen langer 
dan 7 dagen aanhouden, moeten met voorzichtigheid worden behandeld 
en worden bevestigd door moleculair onderzoek indien nodig voor 
opvolging van de patiënt.

• Als het nodig is om onderscheid te maken tussen SARS-virussen of 
specifieke stammen, moeten aanvullende testen worden uitgevoerd in 
overleg met de gezondheidsinstanties.

• De lengte van de voorste neusholte van de gebruiker kan in verschillende 
gebieden verschillen, 2 ~ 3 cm is alleen ter referentie. Het wordt 
aanbevolen dat de gebruiker het wattenstaafje inbrengt totdat er 
weerstand wordt gevoeld.

• Alle gebruikte tests, specimens en mogelijk besmette materialen moeten 
volgens de plaatselijke voorschriften worden verwijderd.

In geval van een ongeldig resultaat
1. Uit dit resultaat kan geen conclusie worden getrokken.

2. Ik voer een nieuwe test uit.

3. Als het probleem aanhoudt, gebruik ik de producten met hetzelfde partijnummer niet

meer en neem ik contact op met de plaatselijke distributeur voor ondersteuning.

Als uw zelftest niet overeenkomt 
met een van de bovenstaande 
afbeeldingen, is uw resultaat 
ongeldig (controlelijn (C) 
verschijnt niet).

GEBRUIKTE SYMBOLEN
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- De kit moet op kamertemperatuur of in de koelkast worden 
opgeslagen 2-30°C.

- De test is betrouwbaar tot aan de vervaldatum die op het testpakket 
is afgedrukt. Niet gebruiken na de houdbaarheitsdatum.

- De testcassette moet in het verzegelde zakje blijven tot aan het 
moment van gebruik. De gebruiksduur is beperkt na het openen van 
de verpakking.

- NIET INVRIEZEN

Opslag en betrouwbaarheid

http://www.eurobio-scientific.com/

