Biomerica COVID-19 IgG/IgM sneltest - bijsluiter
Lees aandachtig deze gehele bijsluiter voor je aan de afname begint.
Met deze COVID-19 IgG/IgM sneltest kun je zelf relatief eenvoudig
via een druppel bloed bepalen of je antilichamen hebt aangemaakt
tegen het COVID-19 virus. Je leest het resultaat eenvoudig af op de
testcassette.
Indien je met het virus in aanraking bent geweest zal je lichaam antilichamen aanmaken tegen het virus. Dit duurt gemiddeld 2 tot 3 dagen
(triggerfactor). Deze antilichamen worden gedetecteerd door de testcassette. Op de cassette kun je af lezen of er antilichamen gevonden
zijn. Indien dit het geval is dan weet je dat je met COVID-19 geïnfecteerd bent (geweest), ongeacht of je symptomen hebt ontwikkeld en
ongeacht of de infectie asymptomatisch verloopt/verliep. (1)
1.
•
•
•
•

De testset bevat
Testcassette in verzegelde transport verpakking
Testvloeistof
20 µl capillaire buizen
Vingerprikker (lancet), gaasje, pleister, alcoholdoekje.
Niet geleverde benodigdheden
• Timer
• Evt. handschoen(en)

2. Wat je moet weten voor de afname
• Het wordt aanbevolen om bloedmonsters te behandelen volgens
de procedure goede laboratoriumwerkwijzen.
• Menselijke bloedmonsters moeten worden behandeld alsof ze besmetting kunnen overdragen.
• Testmateriaal en de testcassette moeten daarom na het testen
in een geschikte biohazard-container worden afgevoerd of naar
een soortgelijke container bij de huisarts of apotheek worden gebracht.
• Gebruik de testcassette niet na de vervaldatum die op de buitenkant van de verzegelde transport verpakking is gedrukt.
• De testcassette moet tot gebruik in de verzegelde verpakking blijven.
• De testset kan worden bewaard bij temperaturen tussen 2-30° C
en uit de buurt van direct zonlicht en vocht.
• De test moet binnen één uur na opening van de verzegelde verpakking worden uitgevoerd.
• Gebruik de testset niet als verzegelde transport verpakking
reeds geopend of beschadigd is.
3. Kwaliteitscontrole
De testcassette bevat een interne kwaliteitscontrole (gekleurde band
in het controlegebied) die aangeeft dat het juiste bloedvolume en
testvloeistof is toegevoegd.

4. Testprocedure
De Biomerica COVID-19 IgG/IgM sneltest kan worden uitgevoerd met menselijke volbloed-, serum- of plasmamonsters.
4.1

Laat de testcassette, het monster en de testvloeistof 30 minuten
op kamertemperatuur (15°C - 30°C) komen voordat je gaat testen.
4.2 Gebruik de testcassette binnen één uur nadat het uit de verzegelde
transport verpakking is gehaald.
4.3 Haal de testcassette uit de verzegelde transport verpakking en
plaats deze op een vlak oppervlak.
5. Sample afnemen via vingerprik (volbloedmonster)
5.1 Was grondig je handen of veeg de vinger die je wilt prikken goed
af met een alcoholdoekje.
5.2. Houd je vinger stevig vast en knijp/stuw het bloed naar je vingertop.
5.3. Prik in je vinger met de steriele vingerprikker/lancet.
5.4. Veeg de eerste druppel bloed af met het gaasje.
5.5. Knijp/stuw voorzichtig met je schone hand van het begin van je
vinger naar het uiteinde van je vinger, totdat je een grote hangende
druppel bloed hebt.
5.6. Raak de punt van de capillaire buis aan met de bloeddruppel
totdat deze gevuld is (ongeveer 20 µl).
5.7. Voer het vingerprikmonster in via de bemonsteringsopening,
gemarkeerd met een “S”.
5.8. Voeg 2 druppels testvloeistof toe (ongeveer 80 µl).
5.9. Start de timer en wacht 10 minuten.
5.10. Gekleurde lijn(en) moet(en) verschijnen. Lees resultaten af.
5.11. Maak (desgewenst) een foto van je resultaat.
6. Sample afnemen in het laboratorium (serum-/plasmamonster)
6.1. Scheid serum of plasma zo snel mogelijk van bloed om hemolyse
te voorkomen.
6.2. Alleen niet-gehemolyseerde monsters mogen worden gebruikt.
6.3. Verzamel het monster in een lavendelkleurige (EDTA), grijze
(kaliumoxalaat) of groene (natriumheparine) buis.
6.4. Het monster mag niet gedurende langere tijd bij kamertemperatuur
worden bewaard. Serum- en plasmamonsters kunnen maximaal
7 dagen bij 2-8°C worden bewaard of voor langdurige opslag
beneden -20°C.
6.5. Breng 10 µl monster over naar de monsteropening (S).
6.6. Voer 10 µl monster in via de bemonsteringsopening,
gemarkeerd met een "S".
6.7. Voeg 2 druppels testvloeistof (ongeveer 80 µl) toe.
6.8. Start de timer en wacht 10 minuten.
6.9. Gekleurde lijn(en) moet(en) verschijnen. Lees resultaten af.
7. Interpretatie van de resultaten
POSITIEF: Een gekleurde band in het controlegebied (C) en één
of twee detecteerbare gekleurde testband (en) in het testgebied (T) geven een positief resultaat aan voor IgG- en /
of IgM-antilichamen die specifiek zijn voor SARS-CoV-2.

OPMERKING: De intensiteit van de gekleurde banden in het testlijngebied kan variëren afhankelijk van de concentratie van
SARS-CoV-2-antilichamen die in het monster aanwezig zijn. Elke
kleurtint in het testlijngebied moet als positief worden beschouwd.
NEGATIEF: Er verschijnt slechts één gekleurde band in het controlegebied (C). Er verschijnen geen gekleurde band (en) in het testgebied (T).
ONGELDIG: een totale afwezigheid van de controlelijn ongeacht
het uiterlijk van de testlijn (en). Opmerking: Onvoldoende monstervolume, procedurefouten of een verouderde testcassette zijn de
meest voorkomende redenen voor ongeldige resultaten. Het monster moet opnieuw worden getest met een nieuw testapparaat.

8. Gevoeligheid, specificiteit, kruisreactiviteit en interferentie
De Biomerica COVID-19 IgG / IgM sneltest werd vergeleken met
de toonaangevende PCR-test. De resultaten laten zien dat de test
hoog scoort voor gecombineerde gevoeligheid en specificiteit:

Relatieve gevoeligheid: 100% (95% BI *: 83,16% tot 100,00%)
Relatieve specificiteit: 94,0% (95% BI *: 83,45% tot 98,75%)
Nauwkeurigheid: 96,0% (95% BI *: 87,98% tot 99,11%)
*Betrouwbaarheidsinterval
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Kruisreactiviteit
Mogelijke kruisreactiviteit tussen de Biomerica COVID-19 IgG/IgM
sneltest is onderzocht en wordt uitgesloten voor;
• Anti-influenza A-virus Anti-influenza B-virus
• Anti-RSV Anti-adenovirus
• HBsAg Anti-Syfilis
• Anti-H. Pylori Anti-HIV
• Anti-HCV
Interferentieonderzoek
De volgende genoemde stoffen en omstandigheden blijken de test
niet te verstoren:
• Ascorbinezuur 20 mg / dl
• Bilirubine 60 mg / dl
• Hemoglobine 1000 mg / dl
• Totaal cholesterol 6 mmol / l
• Triglyceride 50 mg / dl
9. Meer over COVID-19
Coronavirussen (CoV’s) behoren tot de onderfamilie Orthocoronavirinae in de familie Coronaviridae en de orde Nidovirales. Een humaan
coronavirus (SARS-CoV) veroorzaakte in 2003 de ernstige acute respiratoire syndroom coronavirus (SARS) -uitbraak.
Het nu heersende virus is SARS-CoV-2. Dit is de veroorzaker van de
COVID-19 uitbraak in Wuhan, China. Deze uitbraak is naar schatting
begonnen op 12 december 2019 (2).
Reizigers uit China hebben het virus zich snel naar andere landen
verspreid. Typische symptomen zijn koorts, malaise, kortademigheid
en in ernstige gevallen longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen en zelfs overlijden (3-5). De ziekte werd in het
begin eerst niet-geïdentificeerde virale longontsteking genoemd.
10.Meer over de Biomerica COVID-19 IgG/IgM sneltest
Met deze COVID-19 IgG/IgM sneltest kun je zelf relatief eenvoudig
via een druppel bloed bepalen of je antilichamen hebt aangemaakt
tegen het COVID-19 virus. Je leest het resultaat eenvoudig
af op de testcassette.
Indien je met het virus in aanraking bent geweest zal je lichaam antilichamen aanmaken tegen het virus. Dit duurt gemiddeld 2 tot 3 dagen
(triggerfactor). Deze antilichamen worden gedetecteerd door de testcassette. Op de cassette kun je aflezen of er antilichamen gevonden
zijn. Indien dit het geval is dan weet je dat je met COVID-19 geïnfecteerd bent (geweest), ongeacht of je symptomen hebt ontwikkeld en
ongeacht of de infectie asymptomatisch verloopt/verliep. (1)

smetting. Een PCR test van speeksel/sputum kan het virus zelf vinden
door het dna van het virus te bepalen.
Studies hebben aangetoond dat de huidige strategie voor de detectie
van viraal RNA in orale uitstrijkjes gebruikt voor COVID-19-diagnose
niet altijd trefzeker is. Het virus kan namelijk toch aanwezig zijn in
anale uitstrijkjes of bloed van patiënten wanneer de detectie van orale uitstrijkjes negatief is. De PCR test is complexer, duurder, en heeft
vaker vals negatieven.
Studies vinden antivirale antilichamen bij bijna alle patiënten, wat wijst op dat serologie beschouwd kan worden als
kenmerk binnen de COVID-19 epidemiologie. (6)
11. Voorwaarden en beperkingen van de sneltest Biomerica
COVID-19 IgG/IgM sneltest
1.
De instructies voor het gebruik van de test moeten
zorgvuldig worden opgevolgd tijdens testprocedures.
2.
Het volume van ingepakte rode bloedcellen moet tussen 25% en
65% bedragen voor een nauwkeurig testresultaat.
3. Het is altijd mogelijk dat valse resultaten voorkomen als gevolg
van de aanwezigheid van interfererende stoffen in het monster
of factoren waarover de fabrikant geen controle heeft, zoals
technische of procedurele fouten in verband met het testen.
4. Vochtigheid en temperatuur kunnen de resultaten
negatief beïnvloeden.
5. Dit product is een in vitro diagnostische test die bedoeld is voor
professioneel gebruik.
6. Deze test geeft alleen de aanwezigheid aan van IgG- en
IgM-antilichamen tegen SARS-CoV-2 in het monster van de
patiënt. Zoals bij alle zelf-diagnostische tests, mag geen definitieve
klinische diagnose worden gesteld op basis van de resultaten van
een enkele test, maar mag deze pas door een arts worden gesteld
nadat alle klinische en laboratoriumbevindingen zijn
geëvalueerd.
7.
Als een negatief resultaat wordt verkregen en de klinische
symptomen aanhouden, wordt aanvullend onderzoek met
andere klinische methoden aanbevolen. Een negatief resultaat
sluit de mogelijkheid van SARS-CoV-2-infectie niet volledig uit.
8. De Biomerica COVID-19 IgG/IgM sneltest kan negatieve
resultaten opleveren in de volgende omstandigheden:
a.
Het niveau van SARS-CoV-2-antilichamen in het monster
		 van de patiënt is lager dan de detectiegrens van het
		 testapparaat.
b.
of de SARS-CoV-2-antilichamen zijn nog niet voldoende
		 aangemaakt op het moment dat het monster
		
werd afgenomen.
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