Wantai SARS-CoV-2-diagnostiek

COMPONENTEN

WANTAI SARS-CoV-2 Ag
sneltest (colloïdaal goud)
Zelftest voor de opsporing van SARS-CoV-2-antigeen
Voor voorste neusswab en speeksel
GEBRUIKSAANWIJZING
WJ-2901, WJ-2905, WJ-2910, WJ-2925

op de testzone (T) om een rode lijn te vormen. Als er geen SARS-CoV-2-nucleocapsidaal antigeen in
het monster aanwezig is, wordt er geen rode lijn gevormd in de testzone (T). Secundaire antilichamen
die op de controlelijn op het nitrocellulosemembraan zijn gecoat, kunnen het met colloïdaal goud
geconjugeerde antilichaam vangen en zo een rode lijn vormen in de controlezone (C), wat de
geldigheid van de test aangeeft.

1/5/10/25

BEOOGD GEBRUIK
De WANTAI SARS-CoV-2 Ag sneltest (colloïdaal goud) is een immunochromatografische lateral
flow assay voor de kwalitatieve detectie van SARS-CoV-2 nucleocapsid antigeen in voorste
neusswab en speekselmonsters. De test is bedoeld voor zelftests door leken. Kinderen en
adolescenten jonger dan 18 jaar moeten worden ondersteund door ouders of in aanmerking
komende volwassenen.
SARS-CoV-2-antigeen is in het algemeen aantoonbaar in specimens van de bovenste
luchtwegen tijdens de acute fase van de infectie. Positieve resultaten wijzen op de aanwezigheid
van virale antigenen, maar klinische correlatie met de voorgeschiedenis van de patiënt en
andere diagnostische informatie is nodig om de infectiestatus vast te stellen. Positieve resultaten
sluiten bacteriële infectie of co-infectie met andere virussen niet uit. Het gedetecteerde agens is
mogelijk niet de definitieve oorzaak van de ziekte.
Negatieve uitslagen moeten als vermoedelijk worden beschouwd en indien nodig voor het
management van de patiënt met een nucleïnezuurtest worden bevestigd. Negatieve resultaten
sluiten COVID-19 niet uit en mogen niet worden gebruikt als enige basis voor beslissingen over
behandeling of patiëntbeheer, met inbegrip van beslissingen over infectiebeheersing. Negatieve
resultaten moeten worden gezien in de context van de recente blootstellingen van een patiënt,
zijn voorgeschiedenis en de aanwezigheid van klinische tekenen en symptomen die met
COVID-19 overeenkomen.

SAMENVATTING
Coronavirusziekte 2019 (COVID-19) is een respiratoire ziekte veroorzaakt door infectie met het
SARS-CoV-2-virus. Veel voorkomende tekenen van infectie zijn ademhalingssymptomen, koorts,
hoesten, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden. In ernstige gevallen kan de infectie
leiden tot longontsteking, ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS), nierfalen en de dood.
Coronavirussen (CoV) zijn een grote familie virussen die ziekten veroorzaken variërend van een
gewone verkoudheid tot ernstiger ziekten zoals Ademhalingssyndroom in het Midden-Oosten
(MERS-CoV) en ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS-CoV). Het 2019 novel coronavirus,
vroeger bekend als 2019-nCoV en nu bekend als SARS-CoV-2, is een nieuwe stam van het
coronavirus die voor het eerst is geïdentificeerd tijdens de recente COVID-19-pandemie.

Componenten
Testcassette
Extractie flacon (0,5ml)
Steriel wegwerpstaafje
Plastic verzegelbaar zakje
Gebruiksaanwijzing en handleiding

WJ-2901 WJ-2905
x1
X5
x1
X5
x1
X5
x1
X5
x1
x1

WJ-2910
x10
x10
x10
x10
x1

WJ-2925
X25
X25
X25
X25
x1

Testcassette: De testcassettes zijn verpakt in foliezakjes met droogmiddel. Elk foliezakje bevat 1
cassette. Alleen voor eenmalig gebruik. Anti-SARS-CoV-2 antilichaam (anti-N-eiwit) is gecoat op het
NC-membraan van de cassette.
Extractie-flacon: 0,5 ml per flacon met boraatbuffer en oppervlakte-actieve stof voor de
monsterextractie.
Steriel wegwerpstaafje:
0197 MDD 93/42/EEC,
Vereiste materialen, maar niet meegeleverd: Tijdopnemer.

SPECIMENAFNAME
Vereiste specimen: anterior neusswab en speekselmonsters.
Het is van essentieel belang dat de juiste methoden voor specimenafname en -bereiding worden
gevolgd. Monsters die vroeg tijdens het begin van de symptomen worden genomen, bevatten
de hoogste virustiters; monsters die na zeven dagen na het begin van de symptomen worden
genomen, geven eerder negatieve resultaten in vergelijking met een RT-PCR-test. Ondeugdelijke
specimenafname en onjuiste behandeling en/of vervoer van het monster kunnen fout-negatieve
resultaten opleveren.
Specimenafname Procedure:
Anterior neusswab:
1. Neem het wattenstaafje uit de verpakking en zorg ervoor dat u het zachte uiteinde, dat de
absorberende punt is, niet aanraakt.
2. Breng de volledige absorberende punt van het wattenstaafje in uw neusgat.
3. Draai het wattenstaafje langzaam in een cirkelvormige baan tegen de
binnenkant van uw neusgat, minstens 4 keer voor een totaal van 15 seconden.
Zorg ervoor dat u eventueel aanwezige neusdrain op het wattenstaafje
opvangt.
4. Verwijder het wattenstaafje voorzichtig.
5. Herhaal de stappen 2-4 met hetzelfde wattenstaafje in uw andere neusgat.
Speekselmonster:
1. Neem het wattenstaafje uit de verpakking en zorg ervoor dat u het
zachte uiteinde, dat de absorberende punt is, niet aanraakt.
2. Steek de volledige absorberende punt van het wattenstaafje in uw
mond.
3. Gebruik het wattenstaafje om langzaam het gehemelte en de
binnenkant van de linker- en rechterwang af te vegen. Zorg
ervoor dat u speeksel opvangt dat eventueel op het wattenstaafje
Boven
Binnenkant
aanwezig is.
gehemelte
wangen
4. Verwijder het wattenstaafje voorzichtig.
			
Bewaren en vervoer van het monster: Het monster moet onmiddellijk na afname worden getest.

PRINCIPE VAN DE TEST

OPSLAG EN STABILITEIT

De WANTAI SARS-CoV-2 Ag sneltest (colloïdaal goud) maakt gebruik van laterale flow
immunochromatografie gecombineerd met een dubbele antilichaam sandwichmethode in een
cassetteformaat.
Antilichamen tegen SARS-COV-2 worden op de testlijn op het nitrocellulosemembraan
gecoat, en aan colloïdaal goud geconjugeerde antilichamen tegen SARS-COV-2 worden
droog geïmmobiliseerd op het colloïdaal goudkussentje. Als tijdens de test SARS-COV-2
nucleocapsidaal antigeen in het monster aanwezig is, worden deeltjes gevormd van "gecoat
antilichaam - antigeen - colloïdaal goud geconjugeerd antilichaam", en deze deeltjes aggregeren

Bewaar de kit bij een temperatuur van 2°C tot 30°C. Vermijd direct zonlicht. De bestanddelen van de
kit zijn stabiel tot de houdbaarheidsdatum die op de buitenverpakking is afgedrukt. Niet invriezen.

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEID
De WANTAI SARS-CoV-2 Ag sneltest (Colloïdaal Goud) is uitsluitend bestemd voor In vitro
gebruik
1. Deze kit is bedoeld voor gebruik voor zelftesten door ongetrainde personen, de handeling dient

strikt volgens de instructies te worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat de test niet verlopen is (de
EXP-datum staat op de doos van de kit). De testcassette kan niet worden hergebruikt.
2. Al het afval en de specimens moeten worden behandeld in geval van overdracht van ziekte en
moeten op de juiste wijze worden afgevoerd - doe alle onderdelen in de bijgeleverde plastic
afsluitbare zak, sluit de zak af en gooi hem in de vuilnisbak.
3. Niet eten, drinken of roken in de ruimte waar met monsters en kitreagentia wordt gewerkt. Vermijd
elk contact tussen handen, ogen of mond tijdens het verzamelen en testen van monsters.
4. Eet of gebruik geen mond- of neussprayproducten (zoals tandpasta, mondwater of medicijnspray)
gedurende ten minste 30 minuten voordat het anterieur neusswab of speekselmonster wordt
afgenomen, anders kan de test onjuiste resultaten opleveren.
5. Reagentia, specimens en cassettes moeten voor de test op kamertemperatuur zijn. De
testcassette moet binnen 30 minuten nadat deze uit de verpakking is gehaald worden gebruikt
om langdurige blootstelling aan vochtige lucht (luchtvochtigheid > 60%) te voorkomen, wat
het testresultaat kan beïnvloeden. Als de kit bij 2-8°C wordt bewaard, moeten de reagentia en
cassettes vóór de test op kamertemperatuur worden gebracht.
6. Tijdens de test moet de testcassette plat op de tafel en uit de wind worden gelegd. Dit is om
inconsistentie in de laterale stromingsmigratie van het specimen te vermijden zodra het in de
testcassette is gebracht.
7. Bloed of slijmerige substanties in het specimen, of te kleverige specimens kunnen de testreactie
verstoren, wat resulteert in incorrecte resultaten.
8. Lees het testresultaat 15 minuten na het laden van het specimen af, maar niet langer dan 30
minuten.
9. In sommige gevallen kan de kleurintensiteit van de C-lijn zwakker lijken, dit is een normaal
verschijnsel. De test wordt alleen als ongeldig beschouwd wanneer er een volledig gebrek aan
kleurontwikkeling is bij de C-lijn.
10.Interpreteer de resultaten altijd onder goede lichtomstandigheden om verkeerd interpreteren van
de testresultaten te voorkomen.
11.Wijzig de procedure niet.
12.Deze testkit is bedoeld voor neusuitstrijkjes en speekselmonsters. Gebruik de swab niet voor
nasofaryngeale en oropharyngeale specimens voor zelftesten.

TESTPROCEDURE
Controleer voor gebruik de vervaldatum op de buitendoos. Gebruik geen enkele test na de
vervaldatum op het etiket.

Stap 1

Stap 2

Schroef de dop van de extractie flacon. Plaats het
verzamelde wattenstaafje in de extractie flacon met de
buffer, draai het wattenstaafje krachtig om zich goed
met de buffer te vermengen, knijp het wattenstaafje
tegen de binnenkant van het flesje om de vloeistof uit
het wattenstaafje vrij te maken.
Klik het uiteinde van het wattenstaafje bij de breuklijn
af en laat de kop van het wattenstaafje in het flesje
zitten. Schroef de dop van de flacon goed vast. Breek
de dop van de extractie flacon

Stap 3

Neem de testcassette uit het foliezakje
en leg hem op een vlakke ondergrond.
Knijp in de flacon om drie (3) druppels
geëxtraheerd monster uit de extractie flacon
in de monsteropening van de testcassette te
brengen. Lees het testresultaat 15 minuten na
het laden van het specimen af, maar niet langer
dan 30 minuten.

Stap 4

Doe alle componenten in het bijgeleverde
plastic afsluitbare zakje, sluit de zak en gooi
hem weg.

RESULTATEN
Kwaliteitscontrole: Er moet één rode lijn verschijnen naast de controlezone (C) om de geldigheid
van de test aan te geven.
Ongeldige testrun: Als er geen rode lijn naast de controlezone (C) verschijnt, is de test ongeldig gooi de test weg en herhaal met een nieuw monster en een nieuwe cassette.
Positieve resultaten: Er verschijnt een rode lijn naast de testzone (T) en een andere lijn naast de
controlezone (C), wat aangeeft dat met deze test SARS-CoV-2 nucleocapsid antigeen is opgespoord.
Negatieve resultaten: Er verschijnt geen rode lijn naast de testzone (T) en één lijn naast de
controlezone (C), wat erop wijst dat met deze test geen SARS-CoV-2-nucleocapsidaal antigeen is
opgespoord. Dit sluit echter de mogelijkheid van infectie met SARS-CoV-2 niet uit.

Negatief

Positief

Ongeldig

Het positieve resultaat verkregen met de WANTAI SARS-CoV-2 Ag sneltest (Colloïdaal Goud)
alleen kan niet de definitieve diagnose van COVID-19 zijn. Personen die positief reageren
op de WANTAI SARS-CoV-2 Ag sneltest (colloïdaal goud) moeten zichzelf isoleren en een
vervolgbehandeling bij hun arts of zorgverlener aanvragen omdat er mogelijk aanvullende
tests nodig zijn.
Negatieve resultaten moeten worden beschouwd als een vermoeden, sluiten een SARSCoV-2-infectie niet uit en mogen niet als enige basis worden gebruikt voor beslissingen
over behandeling of patiëntbeheer, waaronder beslissingen over infectiebestrijding.
Negatieve uitslagen moeten worden gezien in de context van de recente blootstellingen, de
voorgeschiedenis en de aanwezigheid van klinische tekenen en symptomen van een persoon
die in overeenstemming zijn met COVID-19, en moeten zo nodig met een moleculaire test
worden bevestigd voor het beheer van de patiënt.
Personen die negatief testen en COVID-19-achtige symptomen blijven vertonen, zoals koorts,
hoest en/of kortademigheid, kunnen nog steeds een SARS-CoV-2-infectie hebben en moeten
vervolgzorg zoeken bij hun arts of zorgverlener.
De gebruiker mag geen beslissingen van medische relevantie nemen zonder eerst zijn of haar
arts te raadplegen.

PRESTATIEGEGEVENS
Hier breken

1. Analytische gevoeligheid: de WANTAI SARS-CoV-2 Ag sneltest (Colloïdaal Goud)
opsporingsgrens (LoD) is vastgesteld voor verschillende analytische eenheden.
Opsporingsgrens (LoD) / meeteenheid
pg/mL (China National Reference (code: GBW(E)091097))
TCID50/mL
kopieën/mL (swab)
kopieën/mL (VTM)

LoD
25
137
147
2090

2. Diagnostische gevoeligheid en specificiteit: Tijdens klinische studies die met deze test zijn
uitgevoerd, zijn in totaal 480 nasofaryngeale en 762 anterieure neusswabs getest, waaronder 390
met RT-PCR bevestigde positieve en 852 met RT-PCR bevestigde negatieve monsters, en zijn
in totaal 482 speekselmonsters getest, waaronder 146 met RT-PCR bevestigde positieve en 336
met RT-PCR bevestigde negatieve monsters. Bovendien werd een onderzoek naar zelftesten door
leken uitgevoerd en werden de testresultaten door leken vergeleken met de testresultaten van het
professionele gebruik van de test.
De gevoeligheid van de test voor alle typen monsters was 90,11% (483/536) en de specificiteit
was 99,24% (1179/1188). De gedetailleerde klinische prestaties van de test worden hieronder
samengevat:
Voor nasofarynxswabs was de gevoeligheid 91,91% (125/136) en de specificiteit 98,55%
		 (339/344).
Bij uitstrijkjes van de voorneus was de gevoeligheid 89,76% (228/254) en de specificiteit
		 99,61% (506/508).

Voor speekselmonsters was de gevoeligheid 89,04% (130/146) en de specificiteit 99,40%
(334/336).
Als zelftest waren de positieve en negatieve overeenkomsten in resultaten tussen zelftesten en
		 testen voor professioneel gebruik voor nasale uitstrijkjes respectievelijk 98,99% (98/99) en
		 100% (313/313), en voor speekselmonsters respectievelijk 97,87% (92/94) en 100% (156/156).
3. Kruisreactiviteit: De kruisreactiviteit van de WANTAI SARS-CoV-2 Ag sneltest (Colloïdaal Goud)
werd geëvalueerd door het volgende panel in de onderstaande tabel te testen. Elk van de
monsters werd in drievoud getest. Er werd geen kruisreactiviteit waargenomen, behalve voor
SARS-coronavirus en MERS-coronavirus.
		

Potentiële kruisreactor		
Menselijk coronavirus 229E		
Menselijk coronavirus OC43		
Menselijk coronavirus HKU1		
Menselijk coronavirus NL63		
SARS-coronavirus (N-antigeen)
MERS-coronavirus (N-antigeen)
Adenovirus		
Humaan metapneumovirus (hMPV)
Parainfluenza-virus		
Influenza A		
Influenza B		
Enterovirus		
Respiratoir syncytieel virus>105 PFU/ml
Rhinovirus		
Chlamydia pneumoniaeNiet beschikbaar
Haemophilus influenzae		
Mycobacterium tuberculosisNiet beschikbaar
Streptococcus pneumoniae>105 CFU/ml
Mycoplasma pneumoniae		
Verzamelde menselijke neusspoeling - om de diverse
microbiële flora in de menselijke luchtwegen weer te
geven

Concentratie
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
0,044 mg/ml
0,16 mg/ml
>105 TCID50/ml
Niet beschikbaar
>105 TCID50/ml
>105 PFU/ml
>105 PFU/ml
>105 PFU/ml

Nucleocapsid Protein
doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.07.20032524
3. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

CE-MARKERINGSSYMBOLEN
In vitro diagnostisch medisch hulpmiddel

+2°C~+30°C Opslagcondities

Gebruik door

Partij

Inhoud Voldoende voor <n> Tests

Gebruiksaanwijzing

CE-markering - IVDD 98/79/EG

Erkende vertegenwoordiger EU

Catalogusnummer

Vervaardigingsdatum

Eenmalig gebruik

Fabrikant

Droog bewaren

Steriel (bestraling)

Verwijderd houden van direct zonlicht

Niet gebruiken indien verpakking
beschadigd is

>105 PFU/ml
>105 CFU/ml
>108 CFU/ml
Niet beschikbaar

4. De volgende stoffen zijn getest en negatief bevonden met de WANTAI SARS-CoV-2 Ag sneltest
(Colloïdaal Goud): Volbloed (2% v/v), Mucine (1mg/mL), Hemoglobine (100mg/L), Bilirubine
(0,68mmol/L), Triglyceriden (13mmol/L), Reumafactor (70IU/mL), Azitromycine (500μg/mL),
Cefixime (50μg/mL), Aspirine (0,15mg/mL), Mentholatum (1mg/mL), Kauwgom (5mg/mL), OTC
Keel druppel (citroenmunt) (Ricola) (10mg/mL), OTC Keel druppel (bosbloesem) (Ricola) (10mg/
mL), OTC Fluticasone Propionaat Neusspray (0,11μg/mL), Biotine (1mg/mL).
5. Nauwkeurigheid: Twee reproduceerbaarheids referentiemonsters CV1~CV2 werden getest, de
resultaten waren alle gekleurd, en de kleurintensiteit was hetzelfde. CV1~CV2 werden getest
op intra-dag, inter-dag, door de verschillende operatoren en op de verschillende plaatsen, de
resultaten waren allemaal gekleurd, en de kleurintensiteit waren hetzelfde.
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1. De test is alleen bedoeld voor anterieur neusswab en speekselmonsters. Het gebruik van een
ander monsterafnameapparaat of -methode kan foutieve resultaten veroorzaken.
2. De testresultaten zijn afhankelijk van de hoeveelheid virus in het monster en kunnen al dan niet
correleren met resultaten van virale kweek die op hetzelfde monster is uitgevoerd.
3. Een negatief resultaat kan optreden als het antigeenniveau in een monster onder de detectiegrens
van de test ligt of als het monster op onjuiste wijze is verzameld of vervoerd. Monsters die na dag
7 van de ziekte zijn genomen, zijn vaker negatief. Een negatief testresultaat sluit de mogelijkheid
van besmetting met SARS-CoV-2 niet uit.
4. Een positief testresultaat sluit een co-infectie met andere ziekteverwekkers niet uit. Positieve
testresultaten maken geen onderscheid tussen SARS-CoV en SARS-CoV-2.
5. Het niet volgen van de procedure kan de testprestaties ongunstig beïnvloeden en/of het
testresultaat ongeldig maken.
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Voorbereiding

Stap 1. Monsters verzamelen

Stap 2. Monsters extraheren

• Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voordat u
de test uitvoert.
• Neem alle onderdelen uit de test en leg ze op de
tafel.

• Open het wattenstaafjezakje.
• U kunt kiezen tussen twee soorten monsters om
te verzamelen:

• Schroef de dop van de extractie
flacon.
• Plaats het verzamelde wattenstaafje in
de extractie flacon met de buffer, draai
het wattenstaafje krachtig rond om het
goed met de buffer te mengen.

Onderdelen van de test :
- Testcassette

WANTAI SARS-CoV-2
Ag sneltest (Colloïdaal goud)
(Anterieure neusswab en speekselmonsters)
Bestemd voor zelftests door leken

- Extractie flacon (0,5mL)
- Steriel wegwerpstaafje

Anterieure neusswabmonsters: Steek de
volledige absorberende punt van het wattenstaafje
in uw neusgat en draai langzaam in een
cirkelvormige baan tegen de binnenkant van uw
beide neusgaten. Draai 4 keer voor een totaal van
15 seconden.

- Plastic verzegelbare zak
- Gebruiksaanwijzing en handleiding

Of,
speekselmonsters: Steek de volledige
absorberende punt van het wattenstaafje in uw
mond en veeg langzaam de mond, het bovenste
gehemelte en de binnenkant van de linker- en
rechterwang af (zorg ervoor dat u speeksel opvangt
dat eventueel op het wattenstaafje aanwezig is).

Bedieningshandleiding

U kunt de QR-code scannen om de
video te bekijken.

• Schroef de dop van de flacon goed vast.
Breek de dop van de extractie flacon.
Hier breken

• Lees het testresultaat af na 15 minuten,
maar niet langer dan 30 minuten
Negatief

• Knijp het wattenstaafje tegen de
binnenkant van het flesje om de
vloeistof uit het wattenstaafje vrij te
maken.

Stap 4. Testen

Stap 3. Het wattenstaafje
verwijderen

• Knijp in de flacon om drie (3) druppels
van het monster uit de extractie flacon in de
monsteropening van de testcassette te brengen.
Wacht 15 minuten.

• Klik het uiteinde van het
wattenstaafje bij de breuklijn af en
laat de kop van het wattenstaafje in
het flesje zitten.

Stap 5. Lees de resultaten

• Open het zakje van de cassette en plaats de
cassette op een vlakke ondergrond.

Positief

Ongeldig

Verwijdering
• Doe alle onderdelen in de bijgeleverde
plastic afsluitbare zak. Sluit de zak en gooi
hem weg.
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