
COVID-VIRO® is een vaste-fase-immunochromatografische test voor de kwalitatieve detectie van CoV-2-SARS nucleo-
capside-antigeen in nasofarynxmonsters.
COVID-VIRO® is een sneltest die helpt bij de diagnose van CoV-2-SARS infecties. COVID-VIRO® detecteert ook CoV-
SARS.

SARS-CoV-2 is in 2019 geïdentificeerd en behoort tot het geslacht β-coronavirus. Het is de ziekteverwekker die ve-
rantwoordelijk is voor een opkomende atypische longontsteking, de ziekte van het coronavirus 2019 (Covid-19).
Momenteel zijn patiënten die met SARS-CoV-2  zijn geïnfecteerd de belangrijkste bron van overdracht: geïnfecteerde 
personen die asymptomatisch zijn, kunnen ook een besmettelijke bron zijn. Op basis van het huidige epidemiologische 
onderzoek kan de incubatietijd variëren van 1 tot 14 dagen, maar is over het algemeen 3 tot 7 dagen.
De belangrijkste symptomen zijn koorts of een gevoel van koorts en hoest. Plotseling verlies van geur, zonder neus-
verstopping en totale verdwijning van de smaak zijn ook symptomen die zijn waargenomen bij patiënten. Bij mensen die 
ernstigere vormen ontwikkelen, worden ademhalingsmoeilijkheden gevonden, die kunnen leiden tot ziekenhuisopname 
op de intensive care en de dood.
COVID-VIRO® detecteert het nucleocapside-antigeen van SARS-CoV-2  . Dit antigeen is meestal aantoonbaar in de 
bovenste luchtwegen tijdens de acute fase van de infectie.

COVID-VIRO® is een laterale flow-immunochromatografische test die zeer gevoelige monoklonale antilichamen ge-
bruikt om het CoV-2 SARS nucleocapside-antigeen in een nasofaryngeaal monster op te sporen.
De test maakt gebruik van monoklonale antilichamen tegen het SARS-CoV-2 nucleocapside-eiwit dat in het testgebied 
(T) op een nitrocellulosestrook is bevestigd. Een monoklonaal antilichaam tegen het colloïdale goud gelabelde SARS-
CoV-2 nucleocapside-eiwit wordt gebruikt als een gelyofiliseerd conjugaat.
In de test, de SARS-CoV-2 antigenen in het monster interactie met monoklonale anti-SARS-CoV-2 antilichamen ge-
conjugeerd met de gekleurde deeltjes om een gekleurd antilichaam-antigeen complex te vormen.
Dit complex migreert door capillaire actie over het membraan naar de testlijn (T) waar het wordt opgevangen door de 
anti-SARS-CoV-2 monoklonale antilichamen die aan het membraan zijn bevestigd.
Een gekleurde testlijn moet in het resultatenvenster (T) verschijnen als er SARS-CoV-2-antigenen in het monster aanwe-
zig zijn. De intensiteit van de gekleurde testlijn zal variëren afhankelijk van de hoeveelheid SARS-CoV-2-antigenen die in 
het monster aanwezig zijn. Als er geen SARS-CoV-2-antigeen in het monster aanwezig is, verschijnt er geen kleur op de 
testlijn (T). De controlelijn wordt gebruikt als een procedurele controle en moet altijd in het controlegebied (C) verschijnen 
als de testprocedure correct wordt uitgevoerd.

- 20 verzegelde zakjes met elk een cassette en een vochtabsorberend middel.
- 2 flesjes buffer
- 20 steriele nasofarynxswabs
 • 20 afzuigbuizen en 20 tips met filter
- 1 buishouder
 • 1 gebruikershandleiding

 • Timer

De kit kan bij kamertemperatuur of gekoeld (2-30°C) worden bewaard. Bevries de onderdelen van de kit niet. Gebruik 
het testapparaat en de reagentia niet meer na de vervaldatum. Gebruik het testapparaat niet als het meer dan 1 uur uit 
de verzegelde zak is geweest.

- Alleen voor professioneel in-vitro diagnostisch gebruik.
- Het testapparaat moet in de verzegelde zak blijven tot het gebruik.
- Gebruik de kit niet meer na de vervaldatum.
- Swabs, buizen en testcassettes zijn voor eenmalig gebruik.
- De extractiebuffer bevat een conserveringsoplossing (0,09% natriumazide). Als de oplossing
 in contact komt met de huid of de ogen, afspoelen met veel water.
- Oplossingen die natriumazide bevatten, kunnen explosief reageren met lood of
 gemaakt van koper. Gebruik grote hoeveelheden water om oplossingen te spoelen die in een gootsteen worden 
 geloosd.
- Wissel geen componenten uit verschillende batches uit of meng ze niet.
- Gebruik voor het nasofaryngaal uitstrijkje, het wattenstaafje uit de kit
- Gebruik voor nauwkeurige resultaten geen monsters die bloed bevatten of te stroperig zijn.
- Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog-/gezichtsbescherming bij het uitvoeren van de test.
 Omgaan met de inhoud van deze kit:
- Vochtigheid en temperatuur kunnen de resultaten beïnvloeden.
  • Gebruikt materiaal moet worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Gebruik van het nasofarynx uitstrijkje uit de kit.
1. Steek het uitstrijkje voorzichtig in het neusgat van de patiënt en bereik het oppervlak van de achterste nasofarynx. 
2. Draai het uitstrijkje meerdere keren.
3. Verwijder het uitstrijkje voorzichtig uit de neusholte.

1. Steek de afzuigbuis in de houder. Zorg ervoor dat de buis op zijn plaats zit en dat deze de onderkant
 van de beugel bereikt. 
2. Voeg 10 druppels (300μl) buffer toe aan de extractiebuis.

3. Dompel het wattenstaafje in de extractiebuis met het wattenstaafje. 
4. Draai de swab (minstens 6 keer) terwijl u de kop tegen de bodem en de zijkanten van de extractiebuis drukt. 
5. Laat het uitstrijkje 1 minuut in de extractiebuis zitten. 
6.  Druk het wattenstaafje tegen de wanden van de extractiebuis om de vloeistof die zich in het wattenstaafje
 bevindt te verwijderen. 
7. Verwijder het wattenstaafje en gooi het weg. 
8. Plaats een tip met filter op de afzuigbuis op een waterdichte manier. 
9. Reserveer het monster voor verdere tests.
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Nasofarynxsmonsters  moeten zo snel mogelijk worden getest.
Als dit niet mogelijk is, wordt met het oog op het behoud van de integriteit van het staal, aanbevolen om het staal te 
bewaren  in een schone, ongebruikte, gelabelde en goed gesloten plastiek buis, dit  tot 1 uur voor de test, bij kamer-
temperatuur (15-30°C). Zorg ervoor dat het wattenstaafje stevig in de buis past en dat de dop goed gesloten is. Als de 
vertraging meer dan 1 uur bedraagt, moet het monster worden weggegooid. Voor de uitvoering van de test moet een 
nieuw monster worden verzameld.

Zorg ervoor dat het monster en de testonderdelen op kamertemperatuur zijn (15-30°C) voordat u gaat testen.
1. Haal de cassette net voor het testen uit het verzegelde zakje en plaats deze op een vlakke ondergrond.
2. Draai de extractiebuis om en knijp 4 druppels (100μL) van het monster in het vakje  (S) van de cassette.
3. Wacht tot de gekleurde band(en) verschijnt. Het resultaat moet om 15 minuten worden afgelezen.
 Interpreteer het resultaat niet na 20 minuten.

Een interne kwaliteitscontrole is in de test opgenomen. Een rode lijn die in controlegebied (C) verschijnt, is de interne 
procedurele controle. Het bevestigt dat er voldoende steekproefvolume is gebruikt en dat de testprocedure correct is 
gevolgd. Externe kwaliteitscontroles zijn niet inbegrepen in deze kit.

- De test is in staat om levensvatbare en niet-levensvatbare SARS-CoV-2 te detecteren. De testprestaties zijn afhankelijk 
 van de antigeenbelasting en kunnen niet correleren met de resultaten van een virale kweek die op hetzelfde monster 
 is uitgevoerd. De etiologie van een luchtweginfectie veroorzaakt door andere micro-organismen dan CoV-2-SARS 
 wordt met deze test niet vastgesteld.
- Als de testprocedure niet wordt gevolgd, kan dit de testprestaties negatief beïnvloeden en/of het testresultaat ongeldig 
 maken.
- Als het testresultaat negatief is en de klinische symptomen aanhouden, is het aan te bevelen om verder te testen. 
 Op geen enkel moment sluit een negatief resultaat de aanwezigheid van CoV-2-SARS-antigenen in het monster uit, 
 omdat deze onder de aantoonbaarheidsgrens van de test aanwezig kunnen zijn of omdat het monster is verzameld, 
 of verkeerd getransporteerd.
- Zoals bij alle diagnosetests mag een bevestigde diagnose alleen door een arts worden gesteld na een beoordeling van 
 alle klinische en labresultaten.
- Positieve testresultaten sluiten co-infectie met andere pathogenen niet uit en maken niet het verschil tussen   
 SARS-CoV en SARS-CoV-2.
  • De test moet worden gebruikt volgens de geldende voorschriften.

Gevoeligheid en Specificiteit
De prestaties van de COVID-VIRO® -test werden geëvalueerd op het CHR van Orléans (afdeling Infectieziekten - publi-
catie van de resultaten in uitvoering) in een prospectieve vergelijkende klinische studie van 226 personen met onbekende 
status met betrekking tot SARS-CoV-2-infectie, die achtereenvolgens of willekeurig werden gerekruteerd.

Opsporingslimiet (LOD)
De minimale aantoonbare concentratie van SARS-CoV-2 is 1,15 x 102 TCID50/ml.
Interferenties
De onderstaande stoffen werden getest: bloed (EDTA), antivirale middelen, antibiotica/antibacteriële middelen, neuss-
prays of -druppels, neuscorticosteroïden. De resultaten toonden geen storing.
Nauwkeurigheid
Intra-lot: 3 monsters (één negatief, één zwak positief (LOD) en één sterk positief (LODx4)) werden elk 10 keer getest. 
De resultaten waren allemaal correct. Inter-lot: 3 monsters (één negatief, één zwak positief (LOD) en één sterk positief 
(LODx4)) werden 10 keer getest op 3 verschillende partijen. De resultaten waren allemaal correct.
Kruisreacties
Er zijn monsters met de onderstaande ziekteverwekkers getest. De resultaten vertoonden geen kruisreactiviteit.

Prestaties van COVID-VIRO® in vergelijking met PCR

Positief : De controlelijn (C) en de testlijn (T) verschijnen in het resultatenvenster. Dit duidt op een positief resultaat.

Negatief : Alleen de controleregel (C) verschijnt in het resultatenvenster. Dit duidt op een negatief resultaat. Ongeldig: Als 
de controlelijn (C) na het uitvoeren van de test niet zichtbaar is in het resultatenvenster, wordt het resultaat als ongeldig 
beschouwd. Sommige oorzaken van ongeldige resultaten zijn te wijten aan het niet correct opvolgen van de instructies. 
Het wordt aanbevolen om het monster opnieuw te testen met behulp van een nieuwe test. 

Opmerking : De kleurintensiteit van de testlijn (T) kan variëren afhankelijk van de concentratie van de antigenen die in het 
monster aanwezig zijn. Daarom moet elke kleurnuance in de testlijn (T) als positief worden beschouwd. 

Merk op dat dit een kwalitatieve test is en de concentratie van het antigeen in het monster niet kan bepalen. Onvol-
doende monstervolume, onjuiste werking of verouderde tests zijn de meest waarschijnlijke redenen voor het ontbreken 
van de controlestrook.
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Positief Negatief Ongeldig

4 druppels 
monsteroplossing

Referentiemethode PCR SARS-CoV-2 
positief

Aantal positieve monsters 113

Totaal aantal monsters 117

Gevoeligheidsresultaat 96,6%

IC95% 93,3-99,8%

Referentiemethode PCR SARS-CoV-2 
negatief

Aantal negatieve monsters 109

Totaal aantal monsters 109

Resultaat van Specificiteit 100%

Ziekteverwekker ZiekteverwekkerConcentratie Concentratie


