
COVID-19 
Antigen Nasal Test Kit

NASAAL

1. Beoogd gebruik
De COVID-19 Antigen Nasal Test Kit is een in-vitro-
immunoassay. De test is bedoeld voor de directe en 
kwalitatieve detectie van virale nucleocapside-antigenen 
van SARS-CoV-2 uit neussecreties. Deze test is uitsluitend 
bedoeld voor professioneel gebruik.

2.  Principe
De COVID-19 Antigen Nasal Test Kit detecteert 
SARS-CoV-2 virale antigenen door visuele interpretatie 
van kleurontwikkeling. SARS-CoV-2-antilichamen 
worden geïmmobiliseerd op het testgebied van het 
nitrocellulosemembraan. Anti-SARS-CoV-2-antilichamen 
die zijn geconjugeerd met gekleurde deeltjes worden 
geïmmobiliseerd op het geconjugeerde pad. 
De neussecretie die door de beoogde gebruiker wordt 
verzameld, moet worden gemengd met de extractiebuffer, 
die afzonderlijk is verpakt in de test.
Tijdens het testen worden doelantigenen, indien deze 
aanwezig zijn in de neussecreties, afgegeven aan de 
extractiebuffer. Terwijl het monster door capillaire werking 
langs de strip loopt en in wisselwerking treedt met reagentia 
op het monsterkussen, zullen de doelantigenen zich aan 
anti-SARS-CoV-2-antilichamen op het geconjugeerde pad 
binden. Dientengevolge zal het complex van antigenen en 
antilichamen worden ingevangen door de anti-SARS-CoV-
2-antilichamen in het testgebied. Overtollige gekleurde 
deeltjes worden opgevangen in de controlezone van het 
NC-membraan.
De aanwezigheid van een gekleurde band in het 
testgebied duidt op een positief resultaat voor de virale 
SARS-CoV-2-antigenen, terwijl de afwezigheid ervan 
duidt op een negatief resultaat. Een gekleurde band in 
het controlegebied dient als controle voor de procedure 
en geeft aan dat het juiste volume van het monster is 
toegevoegd en dat de membraanafvoer werkt.

3.  Materialen
Inbegrepen materialen

•  Individueel verpakte test 
•   Bijsluiter

Benodigde materialen die niet inbegrepen zijn
•    Klok, timer of stopwatch

4.  Voorzorgsmaatregelen
•    Uitsluitend voor in-vitro diagnostisch gebruik.
•     De monsterverzamelaar moet voorzichtig worden 

ingebracht in de neusholte.
•    NIET doorslikken.
•     Lees voor gebruik de bijsluiter. Aanwijzingen moeten 

zorgvuldig worden gelezen en opgevolgd. 
•     Gebruik geen test of onderdelen waarvan de 

vervaldatum is verstreken.
•     Het apparaat bevat dierlijk materiaal en moet worden 

behandeld als een mogelijk biologisch risico. Niet 
gebruiken als het zakje beschadigd of geopend is. 

•     Het testapparaat is verpakt in foliezakjes die vocht 
tijdens opslag uitsluiten. Inspecteer elk foliezakje 
voordat u het opent. Gebruik geen apparaten met 
gaten in de folie of waarvan het zakje niet volledig is 
afgesloten. Er kan een foutief resultaat optreden als 
testreagentia of -onderdelen onjuist worden bewaard.

•     Alle patiëntenmonsters moeten worden behandeld 
en weggegooid alsof ze een biologisch risico zijn. 
Alle monsters moeten vóór het testen grondig worden 
gemengd om representatief te zijn.

•     Het niet op kamertemperatuur brengen van monsters en 
reagentia vóór het testen kan de gevoeligheid van de 
test verminderen. Het onnauwkeurig of onjuist afnemen, 
opslaan en vervoeren van monsters kan fout-negatieve 
testresultaten opleveren.

•     Vermijd voorafgaand tijdens of na het testen huid- of 
oogcontact met de buffer.

•     Als een infectie met SARS-CoV-2 wordt 
vermoed op basis van de huidige klinische en 
epidemiologische screeningscriteria die door de 
volksgezondheidsautoriteiten worden aanbevolen, 
moeten de monsters met de juiste voorzorgsmaatregelen 
voor infectiebestrijding worden verzameld en naar 
landelijke of lokale gezondheidsdiensten worden 
gestuurd om te worden getest. 

•     Prik het membraan in de extractiedop niet door voor het 
testen.

•     Virale isolatie in celkweek en initiële karakterisering van 
virale middelen die zijn verkregen in kweken van SARS-
CoV-2-monsters wordt NIET aanbevolen, behalve in een 
BSL3-laboratorium met behulp van BSL3-methoden.

5.  Opslag en stabiliteit
•     Bewaar de COVID-19 Antigen Nasal Test Kit op  

2 – 30°C wanneer deze niet in gebruik is.
· NIET BEVRIEZEN. 
·  De inhoud van de kit is stabiel tot de aangegeven 

vervaldata op de buitenverpakking en de binnenste 
verpakking.

6.  Testprocedure
Breng de apparaten, reagentia en monsters en/of controles 
vóór gebruik op kamertemperatuur (15 – 30°C).
1   Haal de test uit de verpakking. Voorzie de test van de 

identificatie van de patiënt. Voor de beste resultaten moet 
de test binnen een uur worden uitgevoerd.

2     1) Haal het testapparaat uit de extractiedop. 
2) Verwijder het beschermkapje.

3   Breng de monsterverzamelaar (het omcirkelde gedeelte 
op de afbeelding) voorzichtig in tot u weerstand voelt 
(circa 1 – 2 cm in het neusgat).

4    Draai de verzamelaar vijf keer tegen de neuswand en 
haal hem uit het neusgat. 

5    Herhaal deze procedure voor het andere neusgat om 
ervoor te zorgen dat er een toereikende hoeveelheid van 
het monster wordt verzameld uit beide neusholten.

    OPMERKING
 1)  Het is van belang om zoveel mogelijk secretie te 

verkrijgen.
 2)  Dit kan onprettig aanvoelen. Breng de verzamelaar 

niet dieper in als u sterke weerstand voelt. Kinderen 
van 2 – 15 jaar oud moeten door een volwassene 
worden getest (18 jaar en ouder).

6    PLAATS HET TESTAPPARAAT VERTICAAL IN DE 
EXTRACTIEDOP TOT DE BOVENSTE RAND VAN 
DE EXTRACTIEDOP BIJ DE BOVENKANT VAN DE 
ONDERSTEUNENDE RING KOMT.

7  Lees het resultaat na 15 minuten af. 

7.  Interpretatie van het resultaat

   POSITIEF: Er verschijnen twee gekleurde 
banden op het membraan. Er verschijnt een 
band in het controlegebied (C) en een andere 
band verschijnt in het testgebied (T). 

 
    NEGATIEF: Er verschijnt slechts één gekleurde 

band, in het controlegebied (C). Er verschijnt 
geen duidelijk gekleurde band in het testgebied 
(T).

  
   ONGELDIG: Controleband (C) 

verschijnt niet. Resultaten van elke 
test die na de gespecificeerde tijd 
geen controleband weergeeft, dienen 
als ongeldig te worden beschouwd. 

Bekijk de procedure opnieuw en herhaal deze met 
een nieuwe test. Als het probleem aanhoudt, stop dan 
onmiddellijk met het gebruik van de kit en neem contact op 
met uw lokale distributeur.

LET OP: 
De kleurintensiteit in het testgebied (T) kan afhankelijk 
van de concentratie analyten in het monster variëren. 
Onthoud dat dit uitsluitend een kwalitatieve test is en dat 
de concentratie analyten in het monster hiermee niet kan 
worden vastgesteld.

8.  Kwaliteitscontrole 
INTERNE PROCEDURELE CONTROLES
De COVID-19 Antigen Nasal Test Kit heeft ingebouwde 
(procedurele) controles. Elke test heeft een interne 
standaardzone om een goede monsterstroom te 
garanderen. De gebruiker moet vóór het aflezen van het 
resultaat controleren of de gekleurde band bij de “C” te 
zien is.

EXTERNE POSITIEVE EN NEGATIEVE CONTROLES
Volgens goede laboratoriumpraktijken moeten positieve en 
negatieve controles worden getest om te garanderen dat de 
testreagentia werken en de test correct wordt uitgevoerd.
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immunoassay. De test is bedoeld voor de directe en 
kwalitatieve detectie van virale nucleocapside-antigenen 
van SARS-CoV-2 uit neussecreties. Deze test is uitsluitend 
bedoeld voor professioneel gebruik.

2.  Principe
De COVID-19 Antigen Nasal Test Kit detecteert 
SARS-CoV-2 virale antigenen door visuele interpretatie 
van kleurontwikkeling. SARS-CoV-2-antilichamen 
worden geïmmobiliseerd op het testgebied van het 
nitrocellulosemembraan. Anti-SARS-CoV-2-antilichamen 
die zijn geconjugeerd met gekleurde deeltjes worden 
geïmmobiliseerd op het geconjugeerde pad. 
De neussecretie die door de beoogde gebruiker wordt 
verzameld, moet worden gemengd met de extractiebuffer, 
die afzonderlijk is verpakt in de test.
Tijdens het testen worden doelantigenen, indien deze 
aanwezig zijn in de neussecreties, afgegeven aan de 
extractiebuffer. Terwijl het monster door capillaire werking 
langs de strip loopt en in wisselwerking treedt met reagentia 
op het monsterkussen, zullen de doelantigenen zich aan 
anti-SARS-CoV-2-antilichamen op het geconjugeerde pad 
binden. Dientengevolge zal het complex van antigenen en 
antilichamen worden ingevangen door de anti-SARS-CoV-
2-antilichamen in het testgebied. Overtollige gekleurde 
deeltjes worden opgevangen in de controlezone van het 
NC-membraan.
De aanwezigheid van een gekleurde band in het 
testgebied duidt op een positief resultaat voor de virale 
SARS-CoV-2-antigenen, terwijl de afwezigheid ervan 
duidt op een negatief resultaat. Een gekleurde band in 
het controlegebied dient als controle voor de procedure 
en geeft aan dat het juiste volume van het monster is 
toegevoegd en dat de membraanafvoer werkt.

3.  Materialen
Inbegrepen materialen

•  Individueel verpakte test 
•   Bijsluiter

Benodigde materialen die niet inbegrepen zijn
•    Klok, timer of stopwatch

4.  Voorzorgsmaatregelen
•    Uitsluitend voor in-vitro diagnostisch gebruik.
•     De monsterverzamelaar moet voorzichtig worden 

ingebracht in de neusholte.
•    NIET doorslikken.
•     Lees voor gebruik de bijsluiter. Aanwijzingen moeten 

zorgvuldig worden gelezen en opgevolgd. 
•     Gebruik geen test of onderdelen waarvan de 

vervaldatum is verstreken.
•     Het apparaat bevat dierlijk materiaal en moet worden 

behandeld als een mogelijk biologisch risico. Niet 
gebruiken als het zakje beschadigd of geopend is. 

•     Het testapparaat is verpakt in foliezakjes die vocht 
tijdens opslag uitsluiten. Inspecteer elk foliezakje 
voordat u het opent. Gebruik geen apparaten met 
gaten in de folie of waarvan het zakje niet volledig is 
afgesloten. Er kan een foutief resultaat optreden als 
testreagentia of -onderdelen onjuist worden bewaard.

•     Alle patiëntenmonsters moeten worden behandeld 
en weggegooid alsof ze een biologisch risico zijn. 
Alle monsters moeten vóór het testen grondig worden 
gemengd om representatief te zijn.

•     Het niet op kamertemperatuur brengen van monsters en 
reagentia vóór het testen kan de gevoeligheid van de 
test verminderen. Het onnauwkeurig of onjuist afnemen, 
opslaan en vervoeren van monsters kan fout-negatieve 
testresultaten opleveren.

•     Vermijd voorafgaand tijdens of na het testen huid- of 
oogcontact met de buffer.

•     Als een infectie met SARS-CoV-2 wordt 
vermoed op basis van de huidige klinische en 
epidemiologische screeningscriteria die door de 
volksgezondheidsautoriteiten worden aanbevolen, 
moeten de monsters met de juiste voorzorgsmaatregelen 
voor infectiebestrijding worden verzameld en naar 
landelijke of lokale gezondheidsdiensten worden 
gestuurd om te worden getest. 

•     Prik het membraan in de extractiedop niet door voor het 
testen.

•     Virale isolatie in celkweek en initiële karakterisering van 
virale middelen die zijn verkregen in kweken van SARS-
CoV-2-monsters wordt NIET aanbevolen, behalve in een 
BSL3-laboratorium met behulp van BSL3-methoden.

5.  Opslag en stabiliteit
•     Bewaar de COVID-19 Antigen Nasal Test Kit op  

2 – 30°C wanneer deze niet in gebruik is.
· NIET BEVRIEZEN. 
·  De inhoud van de kit is stabiel tot de aangegeven 

vervaldata op de buitenverpakking en de binnenste 
verpakking.

6.  Testprocedure
Breng de apparaten, reagentia en monsters en/of controles 
vóór gebruik op kamertemperatuur (15 – 30°C).
1   Haal de test uit de verpakking. Voorzie de test van de 

identificatie van de patiënt. Voor de beste resultaten moet 
de test binnen een uur worden uitgevoerd.

2     1) Haal het testapparaat uit de extractiedop. 
2) Verwijder het beschermkapje.

3   Breng de monsterverzamelaar (het omcirkelde gedeelte 
op de afbeelding) voorzichtig in tot u weerstand voelt 
(circa 1 – 2 cm in het neusgat).

4    Draai de verzamelaar vijf keer tegen de neuswand en 
haal hem uit het neusgat. 

5    Herhaal deze procedure voor het andere neusgat om 
ervoor te zorgen dat er een toereikende hoeveelheid van 
het monster wordt verzameld uit beide neusholten.

    OPMERKING
 1)  Het is van belang om zoveel mogelijk secretie te 

verkrijgen.
 2)  Dit kan onprettig aanvoelen. Breng de verzamelaar 

niet dieper in als u sterke weerstand voelt. Kinderen 
van 2 – 15 jaar oud moeten door een volwassene 
worden getest (18 jaar en ouder).

6    PLAATS HET TESTAPPARAAT VERTICAAL IN DE 
EXTRACTIEDOP TOT DE BOVENSTE RAND VAN 
DE EXTRACTIEDOP BIJ DE BOVENKANT VAN DE 
ONDERSTEUNENDE RING KOMT.

7  Lees het resultaat na 15 minuten af. 

7.  Interpretatie van het resultaat

   POSITIEF: Er verschijnen twee gekleurde 
banden op het membraan. Er verschijnt een 
band in het controlegebied (C) en een andere 
band verschijnt in het testgebied (T). 

 
    NEGATIEF: Er verschijnt slechts één gekleurde 

band, in het controlegebied (C). Er verschijnt 
geen duidelijk gekleurde band in het testgebied 
(T).

  
   ONGELDIG: Controleband (C) 

verschijnt niet. Resultaten van elke 
test die na de gespecificeerde tijd 
geen controleband weergeeft, dienen 
als ongeldig te worden beschouwd. 

Bekijk de procedure opnieuw en herhaal deze met 
een nieuwe test. Als het probleem aanhoudt, stop dan 
onmiddellijk met het gebruik van de kit en neem contact op 
met uw lokale distributeur.

LET OP: 
De kleurintensiteit in het testgebied (T) kan afhankelijk 
van de concentratie analyten in het monster variëren. 
Onthoud dat dit uitsluitend een kwalitatieve test is en dat 
de concentratie analyten in het monster hiermee niet kan 
worden vastgesteld.

8.  Kwaliteitscontrole 
INTERNE PROCEDURELE CONTROLES
De COVID-19 Antigen Nasal Test Kit heeft ingebouwde 
(procedurele) controles. Elke test heeft een interne 
standaardzone om een goede monsterstroom te 
garanderen. De gebruiker moet vóór het aflezen van het 
resultaat controleren of de gekleurde band bij de “C” te 
zien is.

EXTERNE POSITIEVE EN NEGATIEVE CONTROLES
Volgens goede laboratoriumpraktijken moeten positieve en 
negatieve controles worden getest om te garanderen dat de 
testreagentia werken en de test correct wordt uitgevoerd.
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HANDLEIDING 
COVID-19 Antigen Nasal Test Kit

1. Haal de test uit de verpakking.

2. Verwijder het beschermkapje.

3.  Breng het testapparaat voorzichtig in 
de neusgaten (ongeveer 2 cm in elk 
neusgat).

4.  Draai het testapparaat voorzichtig  
5 seconden langs de neuswand.

5.  Herhaal stap 4 in het andere neusgat, 
zodat voldoende monster vanuit beide 
neusgaten wordt verzameld.

6.  Plaats het testapparaat verticaal in de 
dop en druk deze in, zodat de witte 
band zich volledig onder de rand van 
de dop bevindt.

7. Lees het resultaat na 15 minuten.
✓
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HET RESULTAAT
Positief - Er verschijnt een lijn in het 
controlegebied (C) en een andere lijn in het 
testgebied (T).

Een positief resultaat betekent zeer 
waarschijnlijk dat u covid-19 heeft. Volg de 
instructie van de overheid zorgvuldig op.

Negatief - Er verschijnt een lijn in het 
controlegebied (C) en geen lijn in het 
testgebied (T).

Zelfs bij een negatief resultaat moet u alle 
beschermende en hygiënische maatregelen 
in acht blijven nemen. Volg de instructies 
van de overheid zorgvuldig op. Ook bij een 
negatief resultaat kan er sprake zijn van een 
infectie, omdat het coronavirus niet in alle 
fasen van de infectie nauwkeurig kan worden 
aangetoond.

Ongeldig - Er verschijnt geen helder 
gekleurde lijn in het controlegebied (C). scan voor instructievideo
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