COVID-19 ANTIGEN SPEEKSEL TEST (Latex)

OMSCHRIJVING

• De Corona virussen behoren tot het β-geslacht. COVID-19 is een acute infectieziekte van de luchtwegen.
Mensen zijn over het algemeen vatbaar. Momenteel zijn de patiënten die besmet zijn met het nieuwe
coronavirus de belangrijkste infectiebron; asymptomatisch geïnfecteerde mensen kunnen ook een
besmettelijke bron zijn. Op basis van het huidige epidemiologische onderzoek is de incubatietijd 1 tot 14
dagen, meestal 3 tot 7 dagen. De belangrijkste symptonen zijn koorts, vermoeidheid en droge hoest.
Verstopte neus, loopneus, keelpijn, spierpijn en diarree komen in enkele gevallen voor.

•

Het Corona virus dringt de menselijke cellen binnen door de specifieke binding van zijn
piekglycoproteïne (ligand) aan de ACE2-receptor op het menselijke celmembraan. In deze test is de
ACE2-receptor vervangen door antilichamen om een nieuwe ligand-receptor-chromatografietestkit te
ontwikkelen voor snelle detectie van het nieuwe coronavirus.

SARS-CoV-2
Infectie tijdschema

Virus opbouw

Test method
Milieu eisen

Vereisten
Monster type

Prestatie
Detectie tijd
Kosten

Antigen

PCR

IgM Antibody

IgG Antibody

IgM / IgG antibody rapid test

Antigen rapid test speeksel (latex)

Hoge eisen aan de Laboratoria

Lage milieueisen, niet noodzakelijk uitgevoerd in het laboratorium

Lage milieueisen, niet noodzakelijk uitgevoerd in het laboratorium

Professioneel testpersoneel heeft apparatuur nodig

Het gebruik is eenvoudig en er is geen professioneel instrument nodig De bediening is eenvoudig en er is geen instrument nodig

Uitstrijkje neus en/of keelholte, hoge monstervereisten,
Bloedmonsters, invasieve bemonstering
kan pijnlijk zijn

Mond/keel speeksel

Gouden standaard voor diagnose;

Hulpdiagnose

Hulpdiagnose

2-3 uur

15 minuten

10-15 minuten

Hoog

Laag

Laag

Weken na het begin van de symptomen

Vroegtijdige opsporing van besmettelijkheid voor/tijdens symptonen

Toepasbaarheid Van toepassing op alle periodes

Kenmerken
COVID-19 ANTIGEN SPEEKSEL SNEL
TEST (Latex)

Patent No. (USA) : T13520.PROV

Deze COVID-19 ANTIGEN SPEEKSEL SNEL TEST heeft en TUV/CE goedkeuring; nietinvasief; speeksel kunnen worden opgespoord, vroege diagnose is verreist bij de omvang van
dit virus.
l Internationale innovatieve, directe detectie van pathogeen S-eiwit, niet beïnvloed door
virusmutatie, hoge gevoeligheid en specificiteit, en kan worden gebruikt voor vroege
screening
l Handige en niet-invasieve bemonstering. Monstertype: orofaryngeaal speeksel, dat kan
worden gebruikt voor zelfinspectie thuis tijdens de quarantaine en screening voordat het
werk en de school hervat worden; Deze testen zijn bijzonder geschikt voor het continu
volgen van kinderen en ouderen;
l Eenstaps-methode, eenvoudig te bedienen, het minimaliseren mislukte uitslagen als gevolg
van bedieningsfouten
l Geen apparatuur nodig, snelle detectie, resultaten zijn beschikbaar in 10-15 minuten
l Opslagtemperatuur: 2 ~ 30 ℃. Geen transport in de koelketen nodig;
l Specificatie: Per stuk verpakt of 25 tests / doos, 1 test / doos;

Prestatie kenmerken

94.00%

95%CI：86.08%～98.96%

95%CI：88.43%～100.00%

96.67%

95%CI：90.57%～99.31%

Prestatie gevoeligheid

Nauwkeurigheid

Test procedure
Lees de instructies zorgvuldig door en laat het testapparaat en de monsters op temperatuur komen (15 ℃ -30 ℃) voordat u gaat testen.

I. speeksel (minstens 0,2 ml)

1. Spoel je mond met water en spuug dit uit in de wasbak.
Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen
overbodige mondbacteriën in het te testen speeksel
achterblijven.
* Het wordt aanbevolen om de test 's morgens vroeg uit te
voeren. (' s morgens vroeg bij het ontwaken, vóór het
tandenpoetsen, mondspoeling en ontbijt)

4. Schroef de dop van het
monsterextractiebuisje los

2. Hoest diep, maak het geluid van
"Kruuua" uit de keel om het speeksel uit de
diepe keel te verwijderen.

5. Giet 0,2 ml vers speekselmonster uit het zakje
over in het monsterextractiebuisje.

3. Zodra het speeksel in uw
mond zit, spuugt u dit uit in het
bijgeleverde zakje

6. Draai de dop van het monsterextractiebuisje
vast

Test procedure

7. Schud en meng goed

8. Neem de testcassette uit de
verpakking en leg deze op een
tafel

9. Knip het uitsteeksel van
de verzamelbuis af

3 drops

10. Voeg 3 druppels van het monster
met speekse verticaal in het
monstergat toe

11. Lees het resultaat na 15 minuten af. Als de
resultaten 20 minuten of langer ongelezen blijven,
zijn de resultaten ongeldig en wordt een
herhalingstest aanbevolen.

