
 

 

 
 

 
COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette 

(Bloedbloed/ Serum/ Plasma) 

Bijsluiter 
Een snelle test voor de kwalitatieve detectie van antilichamen (IgG en IgM) op SARS-CoV-2 in volbloed, 
serum of plasma. Alleen voor professioneel in vitro diagnostisch gebruik. 
[BEOOGD GEBRUIK] 
De COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (volbloed/serum/plasma) is een snelle chromatografische 
immunoassay voor de kwalitatieve detectie van IgG- en IgM-antilichamen tegen SARS-CoV-2 in 
menselijk volbloed, serum of plasma als hulpmiddel bij de diagnose van primaire en secundaire SARS-
COV-2-infecties.   
[SAMENVATTING] 
COVID-19(Corona Virus Disease)  is de infectieziekte veroorzaakt door het meest recent ontdekte 
coronavirus. Dit nieuwe virus en de ziekte waren onbekend voordat de uitbraak begon in Wuhan, China, 
in december 2019. De meest voorkomende symptomen van COVID-19 zijn koorts, vermoeidheid en 
droge hoest. Sommige patiënten hebben jeuk en pijn, neusverstopping, loopneus, keelpijn of diarree. 
Deze symptomen zijn meestal mild en beginnen geleidelijk. Sommige mensen raken besmet, maar 
ontwikkelen geen symptomen en voelen zich niet onwel. De meeste mensen (ongeveer 80%) herstellen 
van de ziekte zonder speciale behandeling. Ongeveer 1 op de 6 mensen die COVID-19 krijgt, wordt 
ernstig ziek en krijgt moeite met ademhalen. Oudere mensen, en mensen met onderliggende medische 
problemen zoals hoge bloeddruk, hartproblemen of diabetes, hebben meer kans op ernstige ziekte te 
ontwikkelen. Ongeveer 2% van de mensen met de ziekte zijn overleden. Mensen met koorts, hoesten 
en ademhalingsproblemen moeten medische hulp inroepen. Mensen kunnen COVID-19 krijgen van 
anderen die het virus hebben. De ziekte kan zich verspreiden van persoon tot persoon door middel van 
kleine druppeltjes uit de neus of mond die worden verspreid wanneer een persoon met COVID-19 
hoest of uitademt. Deze druppels landen op objecten en oppervlakken rond de persoon. Andere 
mensen vangen dan COVID-19 door deze voorwerpen of oppervlakken aan te raken en vervolgens hun 
ogen, neus of mond aan te raken. Mensen kunnen ook covid-19 krijgen als ze druppels inademen van 
een persoon met COVID-19 die uithoest of druppels uitademt. De meeste schattingen van de 
incubatietijd voor COVID-19 variëren van 1-14 dagen. 
De COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (volbloed/serum/plasma) is een snelle test die gebruik maakt 
van een combinatie van SARS-COV-2  antigen gecoate gekleurde deeltjes voor de detectie van IgG en 
IgM antilichamen tegen  SARS-COV-2  in menselijk bloed, serum, of plasma. 
[PRINCIPE] 
De COVID-19 IgG/IgM Snel Test Cassette (volbloed/serum/plasma) is een kwalitatieve immunoassay 
op basis van membranen voor de detectie van SARS-CoV-2 antilichamen in volbloed, serum of plasma. 
Deze test bestaat uit twee componenten, een IgG-component en een IgM-component. In de IgG-
component is niet-menselijke IgG gecoat in IgG-testlijngebied. Tijdens het testen reageert het monster 
met SARS-CoV-2 antigen-gecoate deeltjes in de testcassette. Het mengsel migreert dan omhoog op het 
membraan chromatografisch door capillaire actie en reageert met de niet-menselijke IgG in IgG testlijn 
gebied. Als het monster IgG-antilichamen tegen SARS-CoV-2 bevat, verschijnt er een gekleurde lijn in 
het iG-testlijngebied. In de IgM component, niet-menselijke IgM is gecoat in IgM testlijn regio. Tijdens 
het testen reageert het monster met nieti-menselijke IgM. IgM-antilichamen tegen  SARS-CoV-2, indien 
aanwezig in het monster, reageert met de niet-menselijke IgM en de SARS-CoV-2 antigen-gecoate 
deeltjes in de testcassette, en dit complex wordt opgevangen door de niet-menselijke IgM, die een 
gekleurde lijn vormt in het IgM-testlijngebied. 
Als het monster daarom IgG-antilichamen tegen   SARS-CoV-2 bevat, verschijnt er een gekleurde lijn in 
het iG-testlijngebied. Als het monster IgM-antilichamen tegen SARS-CoV-2 bevat, verschijnt er een 
gekleurde lijn in het iM-testlijngebied. Als het monster geen antilichamen tegen SARS-CoV-2 bevat, 
verschijnt er geen gekleurde lijn in een van de testlijngebieden, wat wijst op een negatief resultaat. 
Om te dienen als een procedurele controle, zal een gekleurde lijn altijd  verschijnen in de controlelijn 
gebied, wat aangeeft dat het juiste volume van het monster is toegevoegd en membraan werking is 
opgetreden. 
[REAGENTIA] 
De testcassette bevat aan specifieke antigen geconjugeerde  gouden colloïdedeeltjes  en niet-
menselijke IgM, niet-menselijke IgG die op het membraan wordt bedekt. 
[VOORZORGSMAATREGELEN] 
• Alleen voor professioneel in vitro diagnostisch gebruik. Niet gebruiken na vervaldatum. 
• Niet eten, drinken of roken in het gebied waar de monsters of kits worden behandeld. 
• Behandel alle monsters alsof ze besmettelijke middelen bevatten.  Houd gedurende de hele 

procedure rekening met vastgestelde voorzorgsmaatregelen tegen microbiologische gevaren en 
volg de standaardprocedures voor een goede verwijdering van specimens. 

• Draag beschermende kleding zoals laboratoriumjassen, wegwerphandschoenen en 
oogbescherming wanneer specimens worden getest. 

• Gebruikte tests, monsters en mogelijk besmet materiaal moeten worden verwijderd volgens de 
lokale regelgeving. 

• Vochtigheid en temperatuur kunnen de resultaten negatief beïnvloeden. 
[OPSLAG EN STABILITEIT] 
De kit kan worden opgeslagen bij kamertemperatuur of gekoeld (2-30°C). De testcassette is stabiel tot 
en met de vervaldatum die op het verzegelde zakje is afgedrukt. De testcassette moet tot gebruik in 
het verzegelde zakje blijven. NIET INVRIEZEN. Gebruik niet na de vervaldatum. 
[HET VERZAMELEN EN VOORBEREIDEN VAN SPECIMENS] 
• De COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (volbloed/serum/plasma) kan worden uitgevoerd met 

behulp van volbloed, serum of plasma. 
Om volbloed specimens te verzamelen: 
• Was de hand van de patiënt met zeep en warm water of maak schoon met een alcoholdoekje. Laat 

drogen. 
• Masseer de hand zonder de punctieplaats aan te raken door de hand naar de vingertop van de 

middelste of ringvinger te wrijven. 
• Doorboor de huid met een steriele lancet. Veeg het eerste teken van bloed weg. 
• Wrijf voorzichtig de hand van pols tot handpalm naar vinger om een afgeronde druppel bloed over 

de punctieplaats te vormen. 

• Voeg het volbloed sample toe aan de testcassette met behulp van een druppelaar of micropipet van 
10μl. De druppelaar die bij de test wordt geleverd, geeft ongeveer 10μl in één druppel, zelfs als er 
meer bloed in de druppelaar wordt aangezogen. 

• Scheid serum of plasma zo snel mogelijk uit bloed om hemolyse te voorkomen. Gebruik alleen 
heldere, niet-gehemolyseerde exemplaren. 

• Het testen moet onmiddellijk na het verzamelen van het monster worden uitgevoerd. Laat de 
exemplaren niet langdurig op kamertemperatuur. Serum- en plasmamonsters mogen maximaal 3 
dagen bij 2-8°C worden bewaard. Voor langdurige opslag moeten de specimens onder -20°C worden 
bewaard. Volbloed dat door venipunctie wordt verzameld, moet bij 2-8°C worden opgeslagen als de 
test binnen 2 dagen na het verzamelen moet worden uitgevoerd. Bevries geen volbloed 
exemplaren. Volbloed verzameld door vingerprik moet onmiddellijk worden getest. 

• Breng exemplaren op kamertemperatuur voorafgaand aan het testen. Bevroren exemplaren 
moeten voor het testen volledig ontdooid en gemengd worden.  Specimens mogen niet 
herhaaldelijk worden ingevroren en ontdooid. 

• Als monsters moeten worden verzonden, moeten ze worden verpakt in overeenstemming met de 
federale voorschriften voor het vervoer van etiologische middelen. 

[MATERIALEN] 
Geleverde materialen 

Test cassettes Droppers 
Buffervloeistof Instructie 

Materialen vereist maar niet verstrekt 
Verzamelcontainers voor specimens Centrifuge (alleen voorplasma) 
Micropipet Timer 
Lancetten (alleen voor vingerprik vol bloed) 

[GEBRUIKSAANWIJZINGEN] 
Laat de testcassette, het monster, de buffer en/of de hulpmiddelen voorafgaand aan het testen op 
kamertemperatuur komen (15-30°C). 
1. Breng het verzegelde zakje op kamertemperatuur voordat u het opent. Haal de testcassette uit de 

verpakking en gebruik deze binnen één (1) uur. 
2. Plaats de testcassette op een schoon en vlak oppervlak. 
• Voor serum- of plasma- of volbloedmonsters: 
➢ Bij gebruik van een dropper: houd de dropper verticaal, trek het monster naar de vullijn 

(ongeveer 10μl) en breng het monster over naar het samplevak (S) van de testcassette, voeg 
vervolgens  2  druppelss  buffer (ongeveer  80μl)  toe aan het buffervak (B) en start de timer.  
Vermijd het vangen van luchtbellen in het monster goed.  

➢ Bij gebruik van een micropipette: voeg 10μl van specimen toe aan het samplevak (S) van de 
testcassette, vervolgens voeg  2 druppels buffer  (ongeveer  80μl) toe aan het buffervak (B)  en 
start de timer.   

3. Wacht tot de gekleurde lijn(en) zichtbaar wordt. Het testresultaat moet na 10 minuten worden 
gelezen. Interpreteer het resultaat niet na 20 minuten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
[INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN] 

(Raadpleeg de bovenstaande afbeelding) 
IgG en IgM POSITIVE:* Er verschijnen drie lijnen. Een gekleurde lijn moet in het controlelijngebied (C) 
staan en twee gekleurde lijnen moeten worden weergegeven in het IgG-testlijngebied en het IgM-
testlijngebied. De kleurintensiteiten van de lijnen hoeven niet overeen te komen. Het resultaat is 
positief voor IgG & IgM-antilichamen en is indicatief voor een secundaire  SARS-COV-2-infectie.   
IgG POSITIVE:*  Er verschijnen twee lijnen.. Een gekleurde lijn moet in het controlelijngebied (C) staan 
en er verschijnt een gekleurde lijn in het IgG-testlijngebied. Het resultaat is positief voor  SARS-COV-2  
virus specifiek-IgG en is waarschijnlijk indicatief voor secundaire  SARS-COV-2  infectie. 
IgM POSITIVE:*  Er verschijnen twee lijnen. Er moet één gekleurde lijn in het gebied van de controlelijn 
(C) staan en er verschijnt een gekleurde lijn in het igM-testlijngebied. Het resultaat is positief voor  
SARS-COV-2  virus specifieke-IgM antilichamen en is indicatief voor primaire  SARS-COV-2  infectie. 
*LET OP: De intensiteit van de kleur in het IgG- en/of IgM-testlijngebied(en) is afhankelijk van de 
concentratie SARS-COV-2-antilichamen in het monster. Daarom moet elke kleurtint in het IgG- en/of 
IgM-testlijngebied als positief worden beschouwd. 
NEGATIEF:  Er moet één gekleurde lijn in het controlelijngebied (C) staan. Er wordt geen lijn 
weergegeven in IgG- en IgM-testlijnregio(s). 
ONGELDIG:  de controlelijn wordt niet weergegeven. Onvoldoende buffervloeistof of onjuiste 
procedurele technieken zijn de meest waarschijnlijke redenen voor het niet verkleuren van de 
controlelijn. Bekijk de procedure en herhaal de procedure met een nieuwe testcassette. Als het 
probleem zich blijft voordoen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de testkit en neem contact 
op met uw lokale distributeur. 
[KWALITEITSCONTROLE] 
Een interne procedurele controle is in de test opgenomen. Een gekleurde lijn die in het 
controlelijngebied (C) verschijnt is een interne geldige procedurele controle, het bevestigt een 
adequate membraanwerking. Controlenormen worden niet bij deze kit geleverd; het wordt echter 
aanbevolen positieve en negatieve controles te testen als een goede laboratoriumpraktijk om de 
testprocedure te bevestigen en de juiste testprestaties te verifiëren. 
[BEPERKINGEN] 
1. De COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (volbloed/serum/plasma) is alleen voor in vitro 

diagnostisch gebruik. De test moet worden gebruikt voor de detectie van SARS-COV-2-antilichamen  
in alleen volbloed-, serum- of plasmamonsters. Noch de kwantitatieve waarde, noch de mate van 
verhoging van de SARS-COV-2-antilichaamconcentratie  kan door deze kwalitatieve test worden 
bepaald. 

2. De COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (volbloed/serum/plasma) geeft alleen de aanwezigheid 
van SARS-COV-2-antilichamen in het monster aan en mag niet worden gebruikt als enige criteria 
voor de diagnose van  SARS-COV-2. 

3. In het vroege begin van de koorts kunnen de anti-SARS-COV-2 IgM concentraties onder het 
detecteerbare niveau liggen. 

4. De voortdurende aanwezigheid of afwezigheid van antilichamen kan niet worden gebruikt om het 
succes of falen van de therapie te bepalen. 

5. Resultaten van immuunonderdrukte patiënten moeten met de nodige voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. 

6. Zoals bij alle diagnostische testen moeten alle resultaten worden geïnterpreteerd samen met 
andere klinische informatie waarover de arts beschikt. 

7. Als het testresultaat negatief is en de klinische symptomen aanhouden, wordt aanvullend testen 
met andere klinische methoden aanbevolen. Een negatief resultaat sluit op geen enkel moment de 
mogelijkheid van SARS-COV-2-infectie  uit. 

[VERWACHTE WAARDEN] 
Primaire SARS-COV-2-infectie  wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van detecteerbare IgM-
antilichamen 3-7 dagen na het begin van de infectie. Secundaire  SARS-COV-2  infectie wordt 
gekenmerkt door de verhoging van  SARS-COV-2-specifieke IgG. In de meeste gevallen gaat dit gepaard 
met verhoogde niveaus van IgM.  
[PRESTATIEKENMERKEN] 

Gevoeligheid en specificiteit 
Deze COVID-19  IgG/IgM Rapid Test Cassette werd vergeleken met klinische diagnose (bevestigd). De 
studie omvatte  446  exemplaren  voor IgG en 456  exemplaren  voor IgM.. 

IgG Resultaten 
Methode Klinische diagnose(bevestigd) Totaal aantal 

resultaten 
COVID-19 IgG/IgM Rapid 
Test Cassette  voor  IgG 

Resultaten Positief Negatief 

Positief 75 2 77 

Negatief 0 369 369 

Totaal aantal resultaten 75 371 446 
Diagnostische gevoeligheid: 100,0% (95%BI: 96,1%~100,0%)* 
Diagnostische specificiteit: 99,5% (95%BI: 98,1%~99,9%)* 

 

Nauwkeurigheid: 99,6  %. 95%BI: 98,4%~99,9%)* *Betrouwbaarheidsinterval 
IgM resultaten 

Methode Klinische diagnose(bevestigd) Totaal aantal 
resultaten 

COVID-19 IgG/IgM Rapid 
Test Cassette  voor  IgM 

Resultaten Positief Negatief 

Positief 78 3 81 

Negatief 7 368 375 

Totaal aantal resultaten 85 371 456 
Diagnostische gevoeligheid: 91,8  %. 95%BI:  83,8%-96,6%)* 
Diagnostische specificiteit: 99,2  %. 95%BI: 97,7%~99,8%)* 

 

Nauwkeurigheid: 97,8  %. 95%BI:  96,0%~98,9%)* *Betrouwbaarheidsinterval 
Kruisreactiviteit 

De COVID-19  IgG/IgM Rapid Test Cassette (Volbloed/Serum/Plasma) is getest op anti-influenza A virus, 
anti-influenza B virus, anti-RSV, anti-Adenovirus, HBsAg, anti-Syfilis, anti-H. Pylori, anti-HIV,,  anti-HCV 
en  HAMA positieve exemplaren. De resultaten toonden geen kruisreactiviteit. Sommige 
kruisreactiviteit werd waargenomen met monsters positief voor SARS-CoV antilichamen en 
reumatoïde factor. Kruisreactiviteit met monsters positief op MERS-CoV antilichamen is mogelijk. 

Interfererende substanties 
De volgende potentieel interfererende substanties werden toegevoegd aan COVID-19  negatieve 
exemplaren. 
Paracetamol: 20 mg/dL Cafeïne: 20 mg/dL Albumin: 2 g/dL 
Acetylsalicylzuur: 20 mg/dL Gentisic Acid: 20 mg/dL Ethanol:  1% 
Ascorbinezuur: 2g/dL Creatine:  200mg/dl Bilirubin: 1g/dL 
Hemoglobine:  1000mg/dl Oxalic Acid: 60mg/dL Urinezuur:  20mg/ml 
Geen van de stoffen in de geteste concentratie hadden invloed op de test. 
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