
COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test 
Midstream  - Saliva

        Introduction Materials

Anhui Deepblue Medical Technology Co.,Ltd. 
Website:www.dbluemedical.com 
Address:4th Floor D-1# Zone, Pearl Industrial Park 106 
Innovation Avenue,High-Tech Development Zone 230088 Hefei, 
Anhui, China

http://www.gov.uk/covid19-self-test-help


4

Your kit contains the following materials

  

 

 

  

 

Box ×1

IFU ×1

Test Midstream ×1 

Collection bag ×1
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20 pcs / box, 45 boxes / carton-- 900 pcs / carton 

carton size:62 * 54 * 45 cm, G.W. 13kg

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19
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DeepBlue White List

BfArM List with PEI Validation
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 DoC of COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test 

 Kit (Colloidal Gold) 



Allgemeine Anzeigepflicht nach §§ 25 und 30 Abs. 2 MPG
General Obligation to Notify pursuant to §§ 25 and 30 (2) Medical Devices Act, MPG

 
Formblatt für In-vitro-Diagnostika / Form for In Vitro Diagnostic Medical Devices

 

Zuständige Behörde / Competent authority

Code
DE/CA20

Bezeichnung / Name
Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 24

Staat / State
Deutschland

Land / Federal state
Nordrhein-Westfalen

Ort / City
Düsseldorf

Postleitzahl / Postal code
40474

Straße, Haus-Nr. / Street, house no.
Cecilienallee 2

Telefon / Phone
+49-211-4750

Telefax / Fax
+49-211-4752671

E-Mail / E-mail
dez24.mpg@brd.nrw.de

Anzeige / Notification

Registrierdatum bei der zuständigen Behörde
Registration date at competent authority
29.01.2021

Registriernummer / Registration number
DE/CA20/01-IVD-Luxuslebenswelt-11/21

Typ der Anzeige / Notification type
S Erstanzeige / Initial notification
£ Änderungsanzeige / Notification of change
£ Widerrufsanzeige / Notification of withdrawal

Frühere Registriernummer bei Änderungs- und Widerrufsanzeige
Previous registration number if notification has been changed or withdrawn

Anzeigender nach § 25 MPG / Reporter pursuant to § 25 Medical Devices Act, MPG
£ Hersteller / Manufacturer
S Bevollmächtigter / Authorised Representative
£ Einführer / Importer
£ Verantwortlicher für das Zusammensetzen von Systemen oder Behandlungseinheiten nach § 10 Abs. 1 und 2
MPG \ Assembler of systems or procedure packs pursuant to § 10 (1) and (2) Medical Devices Act, MPG
£ Betrieb oder Einrichtung (aufbereiten) nach § 25 Abs. 1 MPG i. V. m. § 4 Abs. 2 MPBetreibV
     Institution (processing) pursuant to § 25 (1) Medical Devices Act, MPG in connection with § 4 (2) MPBetreibV
£ Betrieb oder Einrichtung (sterilisieren) nach § 25 Abs. 2 i. V. m. § 10 Abs. 3 MPG
     Institution (sterilizing) pursuant to § 25 (2) in connection with § 10 (3) Medical Devices Act, MPG

Anlage 2
(zu § 4 Abs. 1 Nr. 1 DIMDIV)
Formularnummer 00160397

- 1 -- 1 -
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Anzeigender / Reporting organisation (person)

Code
DE/0000047791

Bezeichnung / Name
Luxus Lebenswelt GmbH

Staat / State
Deutschland

Land / Federal state
Nordrhein-Westfalen

Ort / City
Willich

Postleitzahl / Postal code
47877

Straße, Haus-Nr. / Street, house no.
Kochstr. 1

Telefon / Phone
0049-1715605732

Telefax / Fax

E-Mail / E-mail
info.m@luxuslw.de

Hersteller / Manufacturer

Bezeichnung / Name
ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Staat / State
CN

Ort / City
Hefei

Postleitzahl / Postal code
230088

Straße, Haus-Nr. / Street, house no.
4th Floor, D-1# Zone, Pearl Industrial Park,106 Innovation Avenue, High-Tech Development Zone

Telefon / Phone
0086-551-65326797

Telefax / Fax
0086-551-65326758

E-Mail / E-mail
284423655@qq.com

Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte nach § 30 Abs. 2 MPG 9)
Safety officer for medical devices pursuant to § 30 (2) Medical Devices Act, MPG

Bezeichnung / Name
Lin Sun

Staat / State
Deutschland

Land / Federal state
Nordrhein-Westfalen

Ort / City
Willich

Postleitzahl / Postal code
47877

Straße, Haus-Nr. / Street, house no.
Kochstr. 1

Telefon / Phone
0049-1715605732

Telefax / Fax

E-Mail / E-mail
info.m@luxuslw.de
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Vertreter / Deputy (optional)

Bezeichnung / Name

Telefon / Phone Telefax / Fax

E-Mail / E-mail

S Erstanzeige / Initial notification
£ Änderungsanzeige / Notification of change

In-vitro-Diagnostikum / In vitro diagnostic medical device

Klassifizierung / Classification
£ Produkt der Liste A, Anhang II / Device of List A, Annex II
£ Produkt der Liste B, Anhang II / Device of List B, Annex II
£ Produkt zur Eigenanwendung / Device for self-testing
S Sonstiges Produkt / Other device (all devices except Annex II and self-testing devices)

App (Software auf mobilen Endgeräten) £ ja / yes S nein / no

Anzeige nach § 25 Abs. 3 Nummer 3 MPG
Notification pursuant to § 25 (3) number 3 Medical Devices Act, MPG
£ "Neues In-vitro-Diagnostikum / New in vitro diagnostic medical device"

Handelsname des Produktes / Trade name of the device
COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

Produktbezeichnung / Name of device
COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

Angabe der benutzten Nomenklatur / Nomenclature used
S EDMS-Klassifikation / EDMS Classification
£ GMDN

Nomenklaturcode / Nomenclature code
15-70-90-90-00

Nomenklaturbezeichnung / Nomenclature term
OTHER OTHER VIROLOGY RAPID TESTS

Kurzbeschreibung / Short description
In Deutsch / In German
Dieses Produkt wird zum qualitativen In-vitro-Nachweis des Antigens von SARS-CoV-2 in menschlichen
Speichelproben verwendet.
In Englisch / In English
This product is used for in vitro qualitative detection of the antigen of SARS-CoV-2 in human saliva
specimen.
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Zusätzliche Angaben im Falle der In-vitro-Diagnostika gemäß Anhang II und der In-vitro-Diagnostika zur
Eigenanwendung / Addtional information for Annex II and self-testing in vitro diagnostic medical devices

Nummer(n) der Bescheinigung(en) / Certificate number(s)

£ In Übereinstimmung mit den Gemeinsamen Technischen Spezifikationen (für Produkte gem. Anhang II, Liste
A) In conformity with Common Technical Specifications (for Annex II List A devices)

Ergebnisse der Leistungsbewertung
Outcome of performance evaluation

Ich versichere, dass die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden.
I affirm that the information given above is correct to the best of my knowledge.

Ort
City Willich

.......................................................................................................

Datum
Date 2020-12-30

.......................................................................................................

Name
Lin Sun

.......................................................................................................

Unterschrift
Signature

Bearbeitungsvermerke / Processing notes
Nur von der zuständigen Behörde auszufüllen / To be filled in only by the competent authority

Bearbeiter / Person responsible
Frau Nadine Schlingmeier

Telefon / Phone
0211-475-3853

Anlage 2
(zu § 4 Abs. 1 Nr. 1 DIMDIV)
Formularnummer 00160397
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No.IFU-COVID-19Ag-S-03,Ver.A/0

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigeen Sneltest kit
(Colloïdaal Goud)

— Speeksel

Varianten: 1 stuk/doos, 2 stuks/doos, 5 stuks/doos, 10 stuks/doos, 25
stuks/doos.
Alleen voor professioneel gebruik
[Beoogd gebruik]
Dit product wordt gebruikt voor in vitro kwalitatieve detectie van het
SARS-CoV-2 antigeen in menselijk speeksel. Uitslagen zijn voor de identificatie
van SARS-CoV-2 antigeen. Dit antigeen wordt over het algemeen aangetroffen
in monsters van de bovenste luchtwegen tijdens de acute fase van infectie.
Positieve uitslagen duiden op de aanwezigheid van virale antigenen, maar
individuele geschiedenis en andere diagnostische informatie is noodzakelijk om
de infectiestatus te bepalen. Positieve uitslagen sluiten bacteriële infectie of
co-infectie met andere virussen niet uit. Het gedetecteerde agens hoeft niet de
exacte oorzaak van de ziekte te zijn.
Negatieve uitslagen kunnen een besmetting met SARS-CoV-2 niet uitsluiten. De
test is bedoeld om te helpen bij de diagnose van SARS-CoV-2-infectie.

[Testprincipe]
De snelle SARS-CoV-2-antigenentest is een test voor de opsporing van het
antigeen van SARS-CoV-2 in menselijke speeksel. Testuitslagen worden visueel
gelezen na 15 minuten op basis van de aanwezigheid of afwezigheid van
gekleurde lijntjes.
Ter controle van de procedure verschijnt er altijd een gekleurd lijntje in het
gebied van de controle-lijn, dat aangeeft dat er voldoende speeksel aanwezig is.

[Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen]
1.Lees de instructies zorgvuldig door voordat u de kit gebruikt en controleer de
reactietijd strikt. Als u de instructies niet opvolgt, krijgt u onnauwkeurige
uitslagen.
2. Eet, drink en rook niet gedurende ten minste 15 minuten voordat u speeksel
verzamelt. Kauwgom, e-sigaret of iets dergelijke mogen daarom ook niet
genuttigd worden.
3. Bescherm tegen vocht. Open de aluminiumfoliezak zak niet voordat u van plan
bent om zich direct te testen. Gebruik het niet als de aluminiumfoliezak
beschadigd is of als de testcassette vochtig is.
4. Gebruik het binnen de geldigheidsperiode.
5. Breng de testcassette voor gebruik op kamertemperatuur (15 ~ 30 °C) terwijl
de aluminiumfoliezak nog ongeopend is.
6. De kit moet worden bewaard in strikte overeenstemming met de voorwaarden
die in deze handleiding zijn vermeld. Bewaar de kit niet onder
vriesomstandigheden.
7. De testmethoden en -uitslagen moeten strikt worden geïnterpreteerd in
overeenstemming met deze specificatie.
8. Negatieve uitslagen kunnen optreden als concentratie van de SARS-CoV-2
antigeen in het speekselmonster onder de minimale detectiegrens van deze kit
ligt.
9. Zowel symptomatische als asymptomatische infecties kunnen worden getest.
10. Er is geen vermindering van de gevoeligheid bij de Deepblue antigeentest
tegen de Britse variant, de Braziliaanse variant of de Zuid-Afrikaanse variant.

[Kit inhoud]
Geleverde materialen
1. Verpakte testcassette
2. Opvangzak
3. Bijsluiter

Niet inbegrepen
1. Timer.

[Opslag en betrouwbaarheid]

1. Opslag dient te gebeuren op droge plek buiten direct zonlicht op een
temperatuur tussen 4 °C en 30 °C. Indien juist bewaard is het product 24
maanden houdbaar na productiedatum.
2. De test is betrouwbaar tot aan de vervaldatum die op het verzegelde zakje is
afgedrukt.
3. Nadat het verzegelde zakje, met daarin de testcassette, geopend is geweest,
dient deze zo spoedig mogelijk en maximaal binnen één uur te worden gebruikt.
4. NIET INVRIEZEN

[Testprocedure]
Lees de instructies zorgvuldig door voor gebruik en zorg dat de verpakte
testcassette op kamertemperatuur (15 ~ 30 °C) is voordat deze geopend
wordt.

1. Open de verpakking en haal de testcassette eruit.

2. Verwijder de dop van de testcassette, plaats het zuiguiteinde ongeveer 90
seconden onder de tong zodat het zuiguiteinde verzadigd is met speeksel, dek de
dop van de testcassette af en plaats de testcassette plat op het bureaublad. Start
daarna direct de timer.

3. Lees de uitslag af als de timer 15 minuten heeft bereikt. Lees de uitslag niet af
na 30 minuten.

4. Doe alle gebruikte materialen in de opvangzak en sluit deze af. Gelieve deze
weg te gooien volgens de plaatselijke voorschriften.

[Interpretatie van de testresultaten]
Negatieve uitslag: alleen de controlelijn (C) verschijnt en de testlijn (T)
verschijnt niet. Dit betekent dat er geen SARS-COV-2-antigeen werd
gedetecteerd.
Positieve uitslag: zowel de controlelijn (C) als de testlijn (T) verschijnen. Dit
betekent dat SARS-COV-2-antigeen werd gedetecteerd.
OPMERKING: Elke lichte verkleuring van het testlijngebied (T) moet worden
geïnterpreteerd als een positieve testuitslag.
Ongeldige uitslag: als de controlelijn (C) niet verschijnt, is de test ongeldig
ongeacht of de testlijn (T) verschijnt (zoals weergegeven in de onderstaande
figuur) en moet de test opnieuw worden uitgevoerd.

[Kwaliteitscontrole]
De testcassette is uitgerust met een controlefunctie. Een rode lijn die in het
controlegebied (C) wordt weergegeven, is de interne procedurele controle. Het
bevestigt dat er voldoende monster-volume gebruikt is geweest.

[Beperkingen van inspectiemethoden]
1. Deze testkit wordt alleen gebruikt voor in vitro diagnostiek.
2. Deze testkit wordt alleen gebruikt om menselijk speeksel te detecteren. De
resultaten van andere exemplaren kunnen verkeerd zijn.
3. Deze testkit wordt alleen gebruikt voor kwalitatieve detectie en kan de
concentratie of hoeveelheid van SARS-CoV-2-antigeen in het monster niet
aangeven.
4. Deze testkit is slechts een klinisch aanvullend diagnostisch hulpmiddel. Als
de uitslag positief is, wordt aanbevolen om tijdig andere methoden te gebruiken
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Positief Negatief Ongeldig

voor verder onderzoek en zal de diagnose van de arts prevaleren.
5. Een positieve testuitslag sluit co-infecties met andere pathogenen niet uit.
6. Een negatieve testuitslag sluit andere virale of bacteriële infecties niet uit.
7. Een negatieve testuitslag, van een persoon met symptomen van meer dan
zeven dagen, moet als waarschijnlijk negatief worden behandeld en indien nodig
met een moleculaire test worden bevestigd.
8. Een vals-negatieve test kan het gevolg zijn als het antigenengehalte in het
speeksel onder de detectiegrens van de test ligt of als het monster niet correct is
afgenomen

[Samenvatting]
De nieuwe coronavirussen behoren tot het bèta genus. COVID-19 is een ziekte
die leidt tot acute luchtweginfectie. Momenteel zijn patiënten die met het
coronavirus besmet zijn de grootste bron van besmetting; ook besmette mensen
die geen symptomen vertonen kunnen het virus op anderen overdragen. Volgens
recent epidemiologisch onderzoek is de incubatieperiode 1 tot 14 dagen, meestal
3 tot 7 dagen. De meest voorkomende verschijnselen zijn koorts, vermoeidheid
en een droge hoest. Een verstopte neus, loopneus, keelpijn, myalgie en diarree
komen in een paar gevallen voor.

[Reagentia]
De testcassette bevat anti-SARS-CoV-2 antilichamen.

[Prestatie-index]
1. Fysieke karakters
1.1 Uiterlijk: de test moet schoon en volledig zijn, geen braam, geen schade en
geen vervuiling. De schaal van de testcassette moet vlak zijn, de bovenste en
onderste afdekkingen moeten gelijkmatig gesloten zijn en er mag geen duidelijke
opening zijn. De binnenste teststrip moet stevig bevestigd zijn zonder te
wiebelen.
1.2 Grootte: de grootte van de binnenste strip mag niet minder zijn dan 2,5 mm.
1.3 Vloeistofmigratiesnelheid mag niet minder zijn dan 10 mm/min.
2. Minimum detectielimiet: De minimale testgrens van de referentiemonsters
S1 moeten negatief zijn, S2 en S3 moeten positief zijn.
OPMERKING: S1: Extractiereagens voor antigeen; S2: 0,1 ng/ml recombinant
antigeen; S3: 1 ng/ml recombinant antigeen
3. Negatief nalevingspercentage: 5 stuks negatieve referentiemonsters van de
referentietests zijn allemaal negatief, met een negatief nalevingspercentage van
100%.
4. Positief nalevingspercentage: 5 stuks positieve referentiemonsters waarbij
elke referentietest één keer getest wordt en alle 5 positieve uitslag geven, met een
positief nalevingspercentage van 100%.
5. Herhaalbaarheid: Test 1 stuk van monsters uit de positieve referentietest, test
het 10 keer, de kleur van de lijnen moet consistent zijn en uitslagen allemaal
positief.

[Detectiegrens, LOD]
Met behulp van een concentratie van 320 TCID50/ml werd de LOD verder
verfijnd met behulp van een tweevoudige verdunningsreeks (vier verdunningen
in totaal) van het gamma-bestraalde SARS-CoV-2-virus gemaakt in gepoolde
negatieve menselijke speekselmatrix. Deze verdunningen werden in drievoud
getest. De laagste concentratie waarbij alle (3 van de 3) tests positief waren,
werd beschouwd als de voorlopige LOD voor de Deepblue SARS-CoV-2
Antigeentest. Deze concentratie was 80 TCID50/ml.

SARS-CoV-2 getest (TCID50/mL) Testresultaat

320 3/3 positief

160 3/3 positief

80 3/3 positief

40 0/3 positief

[Kruisreactiviteit (analytische specificiteit)]
De kruisreactiviteit van de Deepblue SARS-CoV-2 antigeentest wordt
geëvalueerd door een groep verwante pathogenen, veel voorkomende
ziekteverwekkers en normale of pathogene flora te testen. De resultaten bewijzen
dat het product geen kruisreactiviteit heeft.

Micro-organisme Concentratie Kruisreactiviteit (Ja/Nee)

Adenovirus 3 1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 negatief)

Parainfluenza virus Type 2 1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 negatief)

Humaan coronavirus NL63 9.87 x 103 PFU/mL Nee (3/3 negatief)

MERS coronavirus
(Pseudovirus, onderdeel
van ORFlab + N-gen)

7930 PFU/mL Nee (2/2 negatief)

Humaan coronavirus 229E 1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 negatief)

Humaan coronavirus
OC43

1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 negatief)

Humaan coronavirus
HKU1

1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 negatief)

SARS-COV-2 Pseudovirus
(N-gen van volledige

lengte)
1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 negatief)

Enterovirus 1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 negatief)

Respiratoir syncytieel
virus (A)

1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 negatief)

Parainfluenza virus Type 3 1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 negatief)

Parainfluenza virus Type
4a

1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 negatief)

Influenza A H3N2
(Wisconsin/67/05)

8.82 x 104PFU/mL Nee (3/3 negatief)

Influenza A H1N1 1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 negatief)

Influenza B (VICRTORIA) 2.92 x 104 PFU/mL Nee (3/3 negatief)

Rhinovirus(HRVA30) 4.17 x 105 PFU/mL Nee (3/3 negatief)

Haemophilus influenzae 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 negatief)

Streptococcus pneumoniae 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 negatief)

Streptococcus pyogenes 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 negatief)

Candida albicans 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 negatief)

Bordetella pertussis 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 negatief)

Mycoplasma pneumoniae 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 negatief)

Chlamydia pneumoniae 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 negatief)

Legionella pneumophila 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 negatief)

Mycobacterium
tuberculosis

1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 negatief)

Pneumocystis jirovecii 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 negatief)

Pseudomonas Aeruginosa 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 negatief)

Humaan metapneumovirus
(hMPV)

1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 negatief)

Parainfluenza virus Type 1 1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 negatief)

Staphylococcus
Epidermidis

1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 negatief)

Streptococcus Salivarius 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 negatief)

Om de waarschijnlijkheid van kruisreactiviteit met SARS-CoV-2 van
organismen die niet beschikbaar waren voor natte testen te schatten, werd in
silico-analyse de Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) door het
National Center for Biotechnology Information (NCBI) gebruikt om de mate
van homologie van de eiwitsequentie vast te stellen. Voor humaan coronavirus
HKU1 bestaat homologie tussen het SARS-CoV-2 nucleocapside-eiwit en
humaan coronavirus HKU1. BLAST-resultaten toonden 30 sequentie-ID's, alle
nucleocapside-eiwitten, die homologie vertoonden. Sequentie ID AGW27840.1
had de hoogste uitlijningsscore en bleek 39,1% homoloog te zijn over 76% van
de sequenties, dit is relatief laag maar kruisreactiviteit kan niet volledig worden
uitgesloten. Voor SARS-Coronavirus bestaat er een hoge homologie tussen het
SARS-CoV-2-nucleocapside-eiwit en SARS-Coronavirus. BLAST-resultaten
toonden 68 sequentie-ID's, meestal nucleocapside-eiwit, die homologie
vertoonden. Sequentie ID AAR87518.1, had de hoogste uitlijningsscore
geïsoleerd uit een menselijke patiënt en bleek 90,76% homoloog te zijn over
100% van de sequentie. Dit is hoog en kruisreactiviteit is waarschijnlijk.
Voor MERS-Coronavirus bestaat er een hoge homologie tussen het
SARS-CoV-2-nucleocapside-eiwit en MERS-Coronavirus. BLAST-resultaten
toonden ten minste 114 sequentie-ID's, voornamelijk nucleocapside-eiwitten,
die homologie vertoonden. Sequentie-ID's AHY61344.1 en AWH65950.1
hadden de hoogste uitlijningsscores geïsoleerd uit een menselijke patiënt en
bleken 49,4% en 50,3% homoloog te zijn over 88% van de sequentie. Hoewel
dit mogelijk een matige kruisreactiviteit vertegenwoordigt, vertoonde het testen
van het MERS-virus bij 7930 PFU/ml geen reactiviteit (zie bovenstaande tabel).

[Microbiële interferentiestudies]
Microbiële interferentie in de Deepblue SARS-CoV-2 antigeentest werd



geëvalueerd door een reeks van verwante pathogenen, veel voorkomende
ziekteverwekkers en normale of pathogene flora te testen om aan te tonen dat er
geen vals-negatieven optreden wanneer SARS-CoV-2 in een monster aanwezig is
met andere micro-organismen.

Micro-organisme Concentratie Interferentie (Ja/Nee)

Parainfluenza virus Type 1 1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 positief)

Parainfluenza virus Type 2 1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 positief)

Parainfluenza virus Type 3 1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 positief)

Parainfluenza virus Type 4a 1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 positief)

Adenovirus (bijv. C1 Ad. 71) 1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 positief)

Humaan Metapneumovirus
(hMPV)

1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 positief)

Influenza A
H3N2(Wisconsin/67/05)

8.82 x 104 PFU/mL Nee (3/3 positief)

Influenza A H1N1 1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 positief)

Haemophilus influenzae 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 positief)

Streptococcus pneumoniae 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 positief)

Streptococcus pyogenes 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 positief)

Influenza B (Maleisië/2506/04) 2.92 x 104 PFU/mL Nee (19/20 positief)

Enterovirus 1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 positief)

Respiratoir sincytieel virus 1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 positief)

Rhinovirus 4.17 x 105 PFU/mL Nee (3/3 positief)

Chlamydia pneumoniae 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 positief)

Legionella pneumophila 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 positief)

Mycobacterium tuberculosis 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 positief)

Pneumocystis jirovecii 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 positief)

Pseudomonas Aeruginosa 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 positief)

Candida albicans 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 positief)

Gepoolde menselijke
neusspoeling

14% v/v Nee (3/3 positief)

Bordetella pertussis 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 positief)

Mycoplasma pneumoniae 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 positief)

Staphylococcus Epidermidis 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 positief)

Streptococcus Salivarius 1 x 106 CFU/mL Nee (3/3 positief)

Humaan coronavirus 229E 1 x 105 PFU/mL Nee (3/3 positief)

Humaan coronavirus OC43 1 x 105 PFU/mL Nee (19/20 positief)

Humaan coronavirus NL63 9.87 x 103 PFU/mL Nee (3/3 positief)

MERS coronavirus 7930 PFU/mL Nee (3/3 positief)

[Endogene interferentiestudies]
Er is een onderzoek uitgevoerd om aan te tonen dat potentieel storende stoffen
die bij symptomatische personen in de bovenste luchtwegen kunnen worden
aangetroffen (inclusief vrij verkrijgbare medicijnen) niet kruisreageren of
interfereren met de detectie van SARS-CoV-2 in de Deepblue SARS-CoV-2
antigeentest.

Storende stof Concentratie Interferentie (Ja/Nee)

Zicam Cold Remedy 5% v/v Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

Homeopathisch (Alkalol) 10 % v/v Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

Keelpijn Phenol Spray 15% v/v Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

bloed (menselijk) 5% Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

Mucin 5 mg/mL Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

Naso GEL (NeilMed) 5% v/v Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

CVS Neusdruppels
(fenylefrine)

15% v/v Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

Afrin (Oxymetazoline) 15% v/v Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

CVS Neusspray (Cromolyn) 15% v/v Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

Tamiflu
(Oseltamivir-fosfaat)

500 mg/dL Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

Budenoside 0.00063 mg/dL Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

Biotine 0.35 mg/dL Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

Tobramycin 3.3 mg/dL Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

Mupirocin 0.15 mg/dL Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

Fluticason 0.000126 mg/dL Nee (5/5 Negatief, 4/4 Positief)

Dextromethorfan 0.00156 mg/dL
Nee (19/20 Negatief, 3/3

Positief)

Dexamethasone 1.2 mg/dL Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

Mucinex 5% Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

Methanol 150 mg/dL
Nee (19/20 Negatief, 3/3

Positief)

Acetylsalicylzuur 3 mg/dL Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

Diphenhydramine 0.0774 mg/dL Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

Benzocaïne 150 mg/dL Nee (3/3 Negatief, 3/3 Positief)

[Hoge dosis hook-effect]
De serieel verhoogde concentraties van SARS-CoV-2-monsters werden getest
met de COVID-19 SARS-CoV-2 antigeentest (colloïdaal goud) vervaardigd
door Deepblue. Er werd geen invloed op de testprestaties of hook-effect bij
hoge concentraties van SARS-CoV-2-monsters tot 1,4 x 105 TCID50/ml
waargenomen met de Deepblue SARS-CoV-2 antigeentest.

Testverdunning Concentratie (TCID50/mL) Gemiddeld signaal
(ADC-eenheden)

1 0 495

2 62.5 26100.6

3 250 63013.8

4 1000 83451.8

5 1.4 x 105 86220

[Klinische prestaties]
De totale studieschaal omvat 510 gevallen, waarvan 105 positieve monsters en
405 negatieve monsters.
Statistieken van de testuitslagen van speekselmonsters zijn als volgt:

Referentie RT-PCR Assay
95% Wilson

Score CI

LCI UCI

DEEP
BLUE
SARS-
CoV-2
Ag Test

POS NEG Totaal PPA 97.1% 90.8% 98.2%

POS 102 1 103 NPA 99.8% 94.4% 99.9%

NEG 3 404 407 PPV 99.1% 93.7% 99.8%

TOTAAL 105 405 510 NPV 99.3% 93.5% 99.7%

PPA - Overeenkomst met positief percentage ( (gevoeligheid)
NPA - Overeenkomst met negatief percentage (specificiteit)
PPV - Positieve voorspellende waarde
NPV - Negatieve voorspellende waarde
CI - Betrouwbaarheidsinterval
LCI - Lager betrouwbaarheidsinterval
UCI – Hoger betrouwbaarheidsinterval
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