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Corona sneltest (CLUNGENE® COVID-19 Antigeen sneltest) 

 

De CLUNGENE® COVID-19 Antigen Rapid Test van Hangzhou Clongene Biotech Co. Ltd. levert zeer 
nauwkeurige resultaten in slechts 15 minuten. Met deze test kunt u er als organisatie voor 
zorgdragen dat uw medewerkers niet een aantal dagen onnodig afwezig zijn. Tevens kost deze test 
slechts een fractie van wat een PCR-test (de GGD-test) kost. 

Onderstaand de stuksprijzen bij een aantal oplages.  

Oplage 100 250 500 1.000 

Stuksprijs € 12,99  € 11,99 € 10,95 € 9,95 

 

De testkit is klaar voor gebruik en bevat alle benodigdheden om snel een test uit te kunnen voeren. 
Er zijn geen verdere instrumenten nodig en binnen 15 minuten weet u de uitslag. 

De CLUNGENE® COVID-19 Antigen Rapid Test - een chromatografische immunoassay met laterale 
flow - controleert op eiwitfragmenten van het virus en dus op zijn directe, fysieke aanwezigheid in 

het lichaam. Het wordt uitgevoerd met een wattenstaafje uit de mondholte of de nasopharynx. Dit 
wordt geëxtraheerd in een bufferoplossing en vervolgens gepipetteerd op de testcassette. Een 
kwalitatief resultaat is klaar in 15 minuten.  
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Eigenschappen: 

- Hoge specificiteit (100%) 
- Zeer gevoelig met hoge virale lasten, 98,50% 
- Makkelijk te gebruiken! Snelle en betrouwbare testresultaten in slechts 15 minuten 
- Testen kan worden uitgevoerd met behulp van naso- en orofaryngeale monsters 
- Kan op kamertemperatuur worden bewaard 

- Alle testcomponenten – incl. steriele wattenstaafjes - zijn inbegrepen 
- Te bestellen vanaf 25 stuks 

 
Inhoud verpakking (verpakt per 25 tests):  

Testcassettes, steriele wattenstaafjes, extractiebuizen incl. druppeldoppen, bufferfles en bijsluiter. 
Per test verpakt in een steriele individuele verpakking. 

 

Overzicht antigeen sneltesten momenteel op de markt: 

-  CLUNGENE COVID 19 AG-test 
  Sensitiviteit: 98,50% / specificiteit: 100% (ct-waarde: <33) 

-  NADAL® COVID 19 AG-test 
Sensitiviteit: 97,56% / specificiteit:> 99,9%  (ct-waarde: 20-30) 

-  RocheSARS-CoV-2 snelle antigeentest (SD-biosensor) 

Sensitiviteit: 96,52% / specificiteit: 99,86% 

-  Abbott PanbioCOVID-19 AgRapid-testapparaat 
Sensitiviteit: 93,3% / specificiteit: 99,4% 

-  RapigenBiocreditCovid-19 Ag 
Sensitiviteit: 92% / specificiteit: 98% 

 
De volgende documenten staan op onze site, www.interform.nl en zijn op te vragen: 

- Bijsluiter 
- Clinical Sensitivity and Specificity Study Report 
- Declaration of Conformity 
- TÜV certificaat 
- Overzicht van antigeen sneltesten (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) 

 
Deze test dient uitgevoerd te worden door een zorgprofessional. Interform b.v. sluit elke aansprakelijkheid 

uit, direct of indirect door verkeerd gebruik of interpretatie van de test. U verklaart bij aanschaf dat u elke 
vorm van aansprakelijkheid uitsluit.  

Zoals bij alle diagnostische tests, moeten alle resultaten worden overwogen met andere klinische 
informatie die de arts ter beschikking staat. Als het testresultaat negatief is en de klinische symptomen 
aanhouden, wordt aanvullend vervolgonderzoek met andere klinische methoden voorgesteld. Een negatief 
resultaat op elk moment sluit de mogelijkheid van 2019-nCoV-infectie niet uit. 
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