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CLIA-COMPLEXITEIT: MET VRIJSTELLING 

 
Voor in-vitrodiagnostisch gebruik. 
 
Een CLIA-vrijstellingscertificaat is vereist om de test uit te voeren onder omstandigheden met CLIA-
vrijstelling. Neem contact op met het ministerie van Volksgezondheid om een vrijstellingscertificaat te 
verkrijgen. Aanvullende informatie over de CLIA-vrijstelling kunt u vinden op de website van de Centers for 
Medicare and Medicaid op www.cms.hhs.gov/CLIA of via het ministerie van Volksgezondheid.   
 
Lees de documentatie en kwaliteitscontroleprocedures volledig door voordat u het product gaat gebruiken. 
Houd u bij de uitvoering van de test nauwkeurig aan de instructies. Indien de instructies of de gewijzigde 
testsysteeminstructies niet worden opgevolgd, leidt dit ertoe dat de test niet langer voldoet aan de vereisten 
voor een vrijstelling. OPMERKING: Werp deze documentatie niet weg. Er is slechts één (1) bijsluiter per 
doseerdoos. Extra exemplaren van de bijsluiter zijn verkrijgbaar op quidel.com/AdenoPlus. 
 

BEOOGD GEBRUIK 
AdenoPlus is een snelle immuno-assay voor de visuele, in vitro-kwalitatieve detectie van 
adenovirusantigenen (hexoneiwit) rechtstreeks uit menselijk oogvocht.  De test is bestemd voor 
professioneel gebruik als hulp bij de snelle differentiële diagnose van acute conjunctivitis. 
  
Negatieve resultaten sluiten geen infectie met het adenovirus uit en zijn ook niet bedoeld om andere 
microbieel veroorzaakte infecties van de conjunctiva uit te sluiten. Ze mogen niet worden gebruikt als de 
enige basis voor behandeling of andere managementbeslissingen. 
  
Bewaren tussen 4 ̊ C en 25 ˚C (39 ˚F en 77 ˚F). Niet voor inwendig gebruik. Buiten het bereik van kinderen 
houden  Alleen op recept 
 
SAMENVATTING EN UITLEG 
Vanuit morfologisch oogpunt zijn adenovirussen niet-omhulde DNA-virussen met een icosahedrale structuur 
met een diameter van ongeveer 80 nm.1 Het adenovirus is in verband gebracht met aandoeningen van de 
luchtwegen, de ogen en het maag-darmkanaal.2-4  
 
Het adenovirus is een veelvoorkomende oorzaak van infectieuze conjunctivitis. Humane adenovirussen 
worden ingedeeld in 6 subgenera en 53 serotypes.5-7 Ongeveer een derde van de serotypes van het humane 
adenovirus is in verband gebracht met veelvoorkomende vormen van adenovirusgerelateerde ooginfecties8 , 
maar de meest voorkomende oorzaken van acute conjunctivitis zijn gerelateerd aan serotypes 3, 4, 8, 11, 19 
en 37.9 De serotypes worden met de volgende infecties in verband gebracht: serotypes 8, 19 en 37 zijn het 
meest verantwoordelijk voor epidemische keratoconjunctivitis;10-13 serotypes 3, 4, 5 en 7 veroorzaken 
doorgaans faryngoconjunctivale koorts, die meestal kinderen treft;10 serotypes 1–11 en 19 zijn de primaire 
oorzaak van niet-specifieke folliculaire conjunctivitis.10 De andere serotypes kunnen echter ook klinisch niet 
te onderscheiden voorvallen van acute folliculaire conjunctivitis veroorzaken.1,11,14  
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Een celcultuur in combinatie met immunofluorescentie is de historische ‘gouden standaard’ voor het 
identificeren van het adenovirus in conjunctivamonsters.15 Het isoleren van een virus vereist een diepgaand 
proces en technische expertise, en kan wel 3 weken duren. De polymerasekettingreactie (PCR) wordt steeds 
vaker gebruikt in plaats van een celcultuur om het adenovirus te detecteren.1,16 Daarnaast is de differentiële 
diagnose van diverse vormen van conjunctivitis (viraal, bacterieel, allergisch) vaak moeilijk, omdat ze 
soortgelijke symptomen vertonen. 
 
PRINCIPE VAN DE PROCEDURE 
AdenoPlus maakt gebruik van ‘Direct Sampling Micro-Filtration’-technologie (microfiltratie met directe 
bemonstering). Indien het adenovirusantigen, het geconserveerde hexoneiwit van het adenovirus, aanwezig 
is in het monster van de patiënt, wordt het tussen twee antigenspecifieke monoklonische antistoffen 
gecapteerd. Eén antistof wordt geïmmobiliseerd in het detectiegebied van het hulpmiddel. De tweede 
antistof wordt gelabeld met colloïdaal goud. De detector is een disposable, snelle test met een uitslag in 
10 minuten.  
 
MEEGELEVERDE REAGENTIA EN MATERIALEN 
Kit met 10 tests:  
 Afzonderlijk verpakte monsternemer (10) 
 Afzonderlijk verpakte testcassettes (10)  
 Flacon met bufferoplossing (10): gebufferde zoutoplossing met 0,1% natriumazide als conserveermiddel 
 Documentatie (1) 
 Snell referentie-instructies (1) 
 
De monsternemer (A) is een afzonderlijk verpakte, steriele component die gemakkelijk op de testcassette (B) 
kan worden gemonteerd. Daarnaast zorgt de testcassette (B) voor het correct overbrengen van het monster 
op de laterale-flow-assaystrip.   

 
 

 
 
NIET IN KIT GELEVERDE MATERIALEN 
 Timer  
 Handschoenen 
 Kwaliteitscontrolematerialen (zie het gedeelte over externe controles) 
 
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN 
 Alleen voor in-vitrodiagnostisch gebruik. Voor gebruik op recept. 
 Laat de testcassette en de monsternemer tot vlak vóór gebruik in de foliehoesjes zitten.  
 Het Dacron® materiaal dat wordt gebruikt in het bemonsteringsvliesje kan bij sommige mensen een 

allergische reactie veroorzaken.  
 Gebruik AdenoPlus niet na de uiterste gebruiksdatum.  

Monster- 
nemer 

(A) 

Test- 
cassette 

(B) 

Flacon met 
bufferoplossing 
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 Volg bij de hantering van de monsters van de patiënt de universele voorzorgsmaatregelen.   
 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog-/gezichtsbescherming bij het hanteren 

van de inhoud uit deze kit. 
 Na het werken met dit product handen grondig wassen. 
 Zowel AdenoPlus als de flacon met bufferoplossing zijn voor eenmalig gebruik. Gebruik ze niet met 

meerdere monsters.  
 AdenoPlus moet visueel worden afgelezen. Interpreteer de testuitslag niet als u minder goed kleuren 

kunt onderscheiden.  
 Voor de interpretatie van de resultaten is een helder verlichte omgeving vereist.  
 De AdenoPlus-monsternemer, testcassette en buffer kunnen slechts één keer worden gebruikt. 
 Voer potjes/buisjes en ongebruikte inhoud af in overeenstemming met overheids-, provinciale en lokale 

reglementaire voorschriften. 
 Raadpleeg voor meer informatie over gevarensymbolen, veiligheid, hanteren en afvoeren van de 

onderdelen in deze kit het veiligheidsinformatieblad op quidel.com. 
 
OPSLAG EN STABILITEIT VAN DE KIT 
Sla AdenoPlus op tussen 4 ̊ C en 25 ˚C (39 ˚F en 77 ˚F). Zowel AdenoPlus als de buffer zijn stabiel tot de 
uiterste gebruiksdatum die op de buiten- en binnenverpakking staat vermeld.  
 
KWALITEITSBEHEERSING 
AdenoPlus heeft ingebouwde procedurecontroles (zie hieronder). Voor de dagelijkse kwaliteitscontrole 
adviseert Quidel om bij te houden of deze interne procedurecontroles elke dag voor het eerste geteste 
monster zijn uitgevoerd.  
 
Procedurecontroles  
Een ongebruikt AdenoPlus-hulpmiddel heeft een paarse flowindicator op de teststrip in het 
monsteroverdrachtvenster (G).  
 
Het ongebruikte hulpmiddel heeft ook twee (2) lichtoranje lijnen in het uitslagvenster (H).  
 
Als de test goed verloopt en de reagentia werken, verschijnt er een blauwe lijn in het controlegebied. Dit 
wijst erop dat de test functioneel is. 
 
Het verschijnen van de controlelijn geeft de correcte toepassing en werking van de test aan. De controlelijn 
moet verschijnen in alle geldige tests. Als de controlelijn niet verschijnt, moet de test als ongeldig worden 
geïnterpreteerd en moet de test worden herhaald door met behulp van een nieuwe AdenoPlus-test 
nogmaals een monster uit het oog te nemen.  
 
Tijdens het uitvoeren van de test ziet u dat paarse vloeistof zich over het uitslagvenster (H) verplaatst. Als de 
achtergrond in het uitslagvenster (H) wit is en er 10 minuten zijn verstreken, mag de test nauwkeurig 
worden afgelezen. Als u na 10 minuten een streperige, vloeiende golfvorm op de achtergrond van het 
uitslagvenster ziet, moet u de test nog eens 5 à 10 minuten laten staan voordat u hem kunt interpreteren. 
Het wegtrekken van de achtergrondkleur uit het uitslagvenster (H) is een negatieve achtergrondcontrole. 
 
Externe controles  
Positieve en negatieve externe controles zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij Quidel. De positieve controle bevat 
recombinant hexoneiwit van het adenovirus in een concentratie die dicht bij de detectiegrens van AdenoPlus 
ligt, evenals aanvullende eiwitten om de biologische matrix te simuleren. De negatieve controle bestaat uit 
gebufferde oplossing met detergens en eiwitten om een biologische matrix te simuleren. 
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AdenoPlus externe controles vereisen dat het bemonsteringsvliesje van de monsternemer in de 
controleflacon wordt gedompeld. Wanneer het controlemonster is genomen, wordt de test geassembleerd, 
geactiveerd en afgelezen op dezelfde wijze als in de klinische omgeving. 
 
Het verdient aanbeveling zowel een positieve als negatieve externe controle te testen:  
 eenmaal met elk nieuw partijnummer van AdenoPlus;  
 eenmaal met elke nieuwe ontvangen levering;  
 eenmaal door iedere nieuwe, niet-opgeleide gebruiker voordat hij/zij monsters van patiënten test. 
 
Aanvullende controles kunnen worden getest in overeenstemming met de vereisten van lokale, regionale en 
nationale voorschriften of accreditatieorganisaties. Raadpleeg CLSI-document EP12-A en 42 CFR493.1205 
voor advies over de juiste uitvoering van kwaliteitscontroletests. 
  
Raadpleeg de bijsluiter in de verpakking van de externe controles voor aanwijzingen over het uitvoeren van 
de externe controles. Op elke verpakking van externe controles staat een afzonderlijke uiterste 
gebruiksdatum afgedrukt. Gebruik ze NIET na de houdbaarheidsdatum.  

Wanneer de controleresultaten niet juist zijn, herhaalt u de testcontrole of neemt u contact op met de 
technische ondersteuning van Quidel op 1-800.874.1517 (binnen de VS) or 1-858.552.1100 (buiten de VS). 

U kunt aanvullende externe controles afzonderlijk verkrijgen door contact op te nemen met de technische 
ondersteuning van Quidel op 1-800.874.1517 (binnen de VS) or 1-858.552.1100 (buiten de VS). 

TESTPROCEDURE 
Houdbaarheidsdatum: Controleer de houdbaarheidsdatum op alle verpakkingen. Controleer of de 
foliehoezen niet beschadigd zijn. Gebruik de inhoud niet als de foliehoezen beschadigd zijn. Als de uiterste 
houdbaarheidsdatum op het etiket is verstreken, mag u de test niet gebruiken. 

De test voorbereiden  
Scheur elke foliehoes open bij de aangeduide perforatie en neem de inhoud eruit. Neem de beschermdop (F) 
van de testcassettebody (D). Raak het steriele bemonsteringsvliesje (C) niet aan voordat u een monster bij de 
patiënt neemt.  
 
 
 
 

Monsternemer 
 
 
 
 
 
 

Testcassette 
 
  

Bemonste
rings- 

vliesje (C) 

Monster- 
overdrachts- 
venster (G) 

Testcassette- 
body (D) 

Absorberende tip (E) 
met beschermdop (F) 

Uitslagvenster (H) 
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Een monster nemen  
1. Kijk aan de onderkant van de monsternemer waar zich het bemonsteringsvliesje (C) bevindt.  
2. Als een verdovend middel of andere topische medicatie in het oog werd aangebracht, wacht u ten 

minste 5 minuten voordat u een monster neemt. Trek het ooglid van de patiënt voorzichtig naar 
beneden om de binnenzijde van het onderste lid (conjunctiva palpebralis) bloot te leggen. 
 

 
 

3. Dep en sleep het bemonsteringsvliesje (C) 6 à 8 keer voorzichtig langs de palpebrale conjunctiva in 
meerdere plaatsen en laat het vervolgens nog 5 seconden rusten tegen de conjunctiva. Hierdoor wordt 
het bemonsteringsvliesje vochtig gemaakt.  

 
Als het vliesje verzadigd is met traanvocht, begint het te glinsteren. Afhankelijk van het volume traanvocht 
en de samenstelling ervan, is de kleur van het vliesje wit of gevlekt roze. Als het bemonsteringsvliesje (C) niet 
verzadigd is en niet glinstert, dep en sleep het dan nog een extra 4 à 6 keer voorzichtig langs de palpebrale 
conjunctiva.  
 
De test assembleren  
1. Pak de testcassette met de testcassettebody (D) en de beschermdop (F).  
2. Assembleer de test door het bemonsteringsvliesje (C) van de monsternemer voorzichtig in het 

monstertransfervenster (G) van de testcassettebody (D) te plaatsen.  
3. Druk stevig op de aangegeven plaatsen totdat deze test vast aanvoelt. Een dubbele klik betekent dat de 

test goed geassembleerd is. 
 
 

 
 
 
 
De test uitvoeren  
OPMERKING: Het monster moet worden genomen, de test geassembleerd en de buffer aangebracht binnen 
1 uur na opening van de testcassette. 
1. Neem de beschermdop (F) van de testcassette.  Open de flacon met de bufferoplossing. Zorg dat geen 

enkel ander onderdeel van de test dan de absorberende tip (E) de bufferflacon aanraakt. 
2. Dompel de absorberende tip (E) ten minste 20 seconden onder in de bufferflacon. 
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3. Neem de absorberende tip (E) uit de flacon met bufferoplossing, plaats de beschermdop (F) terug en laat 

de test 10 minuten plat op een horizontale ondergrond liggen. 
 
INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN 
OPMERKING: Interpreteer de testresultaten pas nadat de test ten minste 10 minuten ontwikkeltijd heeft 
gehad. Tijdens het uitvoeren van de test ziet u mogelijk dat paarse vloeistof zich over het uitslagvenster 
(H) verplaatst.  
 
De afkapwaarde van de AdenoPlus-assay is vastgesteld met behulp van opeenvolgende verdunningen van 
het hexoneiwit van het adenovirus en is 6 ng/ml of 60 pg per test bevonden, wat wordt geschat op het 
equivalent van 40 à 50 adenovirussen. 
 
Als de achtergrond in het uitslagvenster (H) wit is en er 10 minuten zijn verstreken, mag de test nauwkeurig 
worden afgelezen. Als u na 10 minuten een streperige, vloeiende golfvorm op de achtergrond van het 
uitslagvenster ziet of als de test na 10 minuten negatief is, moet u de test nog eens 5 à 10 minuten laten 
staan voordat u hem kunt interpreteren. De test moet binnen 12 uur na afronding worden afgelezen. 
Daarna veranderen de resultaten mogelijk. Voor een nauwkeurige visuele interpretatie moet u de test in een 
helder verlichte omgeving aflezen.  
 
De testresultaten worden aangegeven door twee (2) lijnen die in het uitslagvenster (H) verschijnen: de 
controlelijn en de uitslaglijn. De controlelijn verschijnt als een BLAUWE lijn in het controlegebied. De 
controlelijn geeft aan dat de test correct is uitgevoerd en werkt. Deze lijn moet verschijnen, anders is de test 
niet geldig.  
 
Positief resultaat  
Als u zowel een BLAUWE lijn in het controlegebied als een RODE lijn in het uitslaggebied ziet, 
duidt dit op een positief resultaat. Een onregelmatige of onvolledige RODE lijn is het gevolg 
van een ongelijkmatige verdeling van traanvocht op het bemonsteringsvliesje (C). Ook een 
vage RODE lijn die niet de gehele breedte van de teststrip beslaat of ongelijk van kleur is, moet 
als positief worden geïnterpreteerd. Een positief resultaat wijst op de aanwezigheid van 
adenovirusantigenen in het traanvocht.  
 
Negatief resultaat  
Er verschijnt alleen een BLAUWE lijn in het controlegebied. Een negatief resultaat wijst erop dat er geen 
adenovirusantigenen in het traanvocht aanwezig zijn.  
 
Ongeldig resultaat  
Als geen BLAUWE lijn verschijnt, is de test ongeldig. Dompel de absorberende tip (E) 
gedurende nog eens 10 seconden onder in de flacon met bufferoplossing. Als er na 10 
minuten nog steeds geen BLAUWE lijn is verschenen, moet de test worden afgevoerd en moet 
de persoon opnieuw worden getest door met behulp van een nieuwe testkit (nieuwe 
monsternemer, bufferflacon en testcassette) nogmaals een monster uit het oog te nemen*. Informeer uw 
patiënt NIET over een ongeldige testuitslag. Hoewel er slechts 10 μl vloeistof voor de test nodig is, kan 
herhaaldelijk deppen ertoe leiden dat er minder oogvocht beschikbaar is voor een adequaat monster bij een 
vereiste herhaalde monstername. Door elke aanvullende monstername kan de adenovirusantigeenbelasting 
in het naar de test overgebrachte monster afnemen. De test moet altijd worden uitgevoerd op het oog dat 
er het ergst aan toe is. 
 
*Als beide ogen er even erg aan toe zijn, wordt aanbevolen het tweede monster te nemen uit het andere 
oog. Als slechts één oog is getroffen, kan de monstername na 30 minuten worden herhaald.  
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BEPERKINGEN 
 De test wordt kan het best worden gebruikt binnen zeven (7) dagen na het ontstaan van een rood oog 

dat overeenkomt met infectieuze conjunctivitis.  Test altijd het oog dat er het ergst aan toe is. 
 AdenoPlus test op zowel infectieuze als niet-infectieuze adenovirusantigenen. Testprestaties zijn 

afhankelijk van de antigeenbelasting in het monstergebied en correleren wellicht niet met een op 
hetzelfde monster uitgevoerde celcultuur.  

 Inadequate monstername of geringe virusuitscheiding kan leiden tot suboptimale prestaties en fout-
negatieve uitslagen. 

 De resultaten die met deze assay zijn verkregen, in het bijzonder in geval van vage, moeilijk te 
interpreteren testlijnen, moeten worden gebruikt in combinatie met andere klinische gegevens die de 
arts ter beschikking heeft. 

 De prestaties van deze test zijn niet geëvalueerd voor andere monstertypen dan monsters van menselijk 
oogvocht.  

 De positieve en negatieve voorspellende waarden zijn afhankelijk van de prevalentie van de aandoening 
in een bepaalde populatie. 

 
VERWACHTE WAARDEN 
De prevalentie van adenovirus varieert tijdens het jaar en naar gelang de regio, met uitbraken die meestal 
optreden in de lente en vroege zomer. De echte incidentie van adenovirale conjunctivitis is afhankelijk van 
tal van factoren waaronder de methode van monstername en de gebruikte testmethode. In eerdere studies 
lag de prevalentie van adenovirusinfecties tussen 20% en 75% van alle gevallen van infectieuze 
conjunctivitis.7 In de klinische studie over AdenoPlus is de adenovirale incidentie 24% bevonden. 
 
PRESTATIEKENMERKEN 
Een prospectief, multicenter, gemaskeerd, sequentieel klinisch onderzoek is uitgevoerd in een combinatie 
van particuliere oogartsenpraktijken en academische centra. In het onderzoek zijn 128 patiënten 
ingeschreven die zich hebben gemeld met een klinische diagnose van acute virale conjunctivitis. Eenendertig 
(31) patiënten zijn positief bevonden voor adenovirus met behulp van een virale celcultuur. De gegevens 
over de klinische prestaties van AdenoPlus zijn in onderstaande tabel samengevat: 
 

N=128 
Celcultuur 

+ - 

AdenoPlus 
+ 28 4 
- 3 93 

Gevoeligheid 90% (28/31) 
95% BI (75,1-96,7) 

Specificiteit 96% (93/97) 
95% BI (89,9-98,4) 

Negatieve voorspellende waarde 97% (93/96) 
95% BI (91,2-98,9) 

Positieve voorspellende waarde 88% (28/32) 
95% BI (71,9-95,0) 

 
DETECTIEGRENZEN 
Alle serotypes van het humane adenovirus bevatten hexoneiwit dat door AdenoPlus wordt gedetecteerd. De 
antistoffen richten zich op een geconserveerde regio van het hexoneiwit dat bij alle serotypes van het 
adenovirus aanwezig is.17-18   In het laboratorium zijn serotypes 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 19, 31 en 37 getest en 
is een positieve antigeen-antilichaamreactie aangetoond. De detectiegrens van AdenoPlus is gemeten met 
behulp van opeenvolgende verdunningen van het hexoneiwit van het adenovirus en is 6 ng/ml of 60 pg per 
test bevonden, wat wordt geschat op het equivalent van 40 à 50 adenovirussen. 



AdenoPlus  Pagina 8 van 13 

KRUISREACTIVITEIT 
Diverse in celcultuur gekweekte infectieuze pathogenen die belangrijk zijn voor conjunctivitis, zijn in het 
laboratorium gebruikt om potentiële kruisreactiviteit met AdenoPlus te bepalen:   
 ECHO-virus type 6 cultuurvloeistof 
 Para-influenza type 2 
 Para-influenza type 3 
 Haemophilus influenzae 
 Pseudomonas aeruginosa 
 Streptococcus pneumoniae 
 Staphylococcus aureus 
 Para-influenza type 1 
 Moraxella catarrhalis 
 ECHO-virus type 11 

 Rhinovirus type 1A 
 Herpes Simplex-virus 2 stam G 
 Herpes Simplex-virus 1 stam F 
 Herpes Simplex-virus 1 stam HF 
 Coxsackievirus B1 
 ECHO-virus type 7 
 Staphylococcus epidermis (3 stammen) 
 Chlamydia trachomatis, Serovar H 
 Chlamydia trachomatis, Serovar I 

 
Alle isolaten werden gekweekt uit menselijke monsters. De suspensies hadden een concentratie van 500.000 
tot 1.500.000 micro-organismen (virus, bacterie) per ml. Toen 10 μl cultuursuspensie werd getest, 
ontstonden geen positieve testlijnen en trad geen kruisreactiviteit met deze micro-organismen op. 
 
STORENDE STOFFEN  
De volgende oogmedicaties zijn op interferentie met AdenoPlus getest. De specificiteit is gecontroleerd door 
10% van elk geneesmiddel op het bemonsteringsvliesje aan te brengen. De sensitiviteit is gecontroleerd met 
mengsels van gezuiverd hexoneiwit van het adenovirus in menselijke tranen in een verhouding van 1 op 1, 
bij tweemaal het afkapniveau en 20% van het betreffende geneesmiddel. Voor de volgende substanties zijn 
er fout-positieven noch fout-negatieven bij het afkapniveau gevonden:  
 Alcon - Alcaïne  
 Alcon - Azopt  
 Alcon - Econopred 
 Alcon - Nevanac  
 Alcon - Pataday  
 Alcon - Systane  
 Alcon - Tobradex  
 Alcon - Travatan 
 Alcon - Vigamox 
 Allergan - Acular LS  
 Allergan - Alphagan  
 Allergan - Combigan  
 Allergan - Elastat  
 Allergan - FML  
 Allergan - Lumigan  
 Allergan - Optive  
 Allergan - Pred Forte  
 Allergan - Refresh Liquigel  

 Allergan - Refresh Tears  
 Allergan - Zymar  
 AMO - Blink Tears 
 AVS - Thera Tears  
 Bausch + Lomb - Alrex  
 Bausch + Lomb - Lotemax  
 Bausch + Lomb - Zylet 
 Falcon - gentamicinesulfaat 
 Falcon - polymyxine-B-sulfaat 
 Falcon - Timolol 
 Inspire - AzaSite  
 Ista - Xibrom 
 MedPointe - Optivar 
 Merck - Trusopt 
 Novartis - GenTeal 
 Novartis - Voltaren 
 Novartis - Zaditor 
 Pfizer - Visine 
 Pfizer - Xalatan 
 Sigma-Aldrich - humaan IgA (1 mg/ml) 
 Sigma-Aldrich - humaan lactoferrine (1 mg/ml) 
 SigmaAldrich - transferrine (1 mg/ml) 
 Triad Disposables - Povidon  
 Vistakon - Betimol 
 Vistakon - Iquix 
 Vistakon - Quixin 
 Wilson - proparacaïne 
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PRECISIE- EN REPRODUCEERBAARHEIDSONDERZOEK 
Precisie 
De monsters zijn gereedgemaakt in een stabiliserende buffer met gezuiverd hexoneiwit van het adenovirus. 
Er zijn acht monsters met zwak-positieve, zwak-negatieve, positieve en negatieve controles getest. Op één 
locatie zijn er 160 aanvullende tests, bestaande uit acht monsters met zwak-positieve, zwak-negatieve, 
positieve en negatieve controles, getest gedurende 20 operationele dagen. De interassay-precisie voor de 
detectie van positieve en negatieve monsters was 100%, hoewel de sterkte van het signaal varieerde voor de 
zwak-positieve monsters. 
 
Reproduceerbaarheid 
De monsters zijn gereedgemaakt in een stabiliserende buffer met gezuiverd hexoneiwit van het adenovirus. 
Er zijn acht monsters met zwak-positieve, zwak-negatieve, positieve en negatieve controles getest. Er zijn in 
totaal 162 tests uitgevoerd op 3 locaties gedurende 3 opeenvolgende dagen. De interassay-precisie voor de 
detectie van positieve en negatieve monsters was 100%, hoewel de sterkte van het signaal varieerde voor de 
zwak-positieve monsters.  
 
De reproduceerbaarheid tussen batches is getest met drie verschillende AdenoPlus-batches. Er was geen 
variatie tussen de drie batches zoals vastgesteld door in drievoud te testen met zeven verschillende 
concentraties van hexon variërend van 0 tot 48 ng/m. 
 
PRESTATIES CLIA-VRIJGESTELDE OMGEVINGEN 
De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd om de nauwkeurigheid van AdenoPlus te evalueren wanneer 
gehanteerd door gebruikers in CLIA-vrijgestelde omgevingen.  
 
Het prospectieve klinische onderzoek beschreven in het prestatiegedeelte hierboven is uitgevoerd met 26 
beoogde gebruikers op 8 CLIA-vrijgestelde (beoogd gebruik) locaties. In het onderzoek zijn 128 patiënten 
ingeschreven die zich hebben gemeld met een klinische diagnose van acute virale conjunctivitis. Tussen 
AdenoPlus en een virale celcultuur is de volgende overeenstemming waargenomen. 
 
Gevoeligheid: 90% (28/31) 95% BI [75-98] 
Specificiteit: 96% (93/97) 95% BI [90-98] 
 
PCR is negatief bevonden voor 1 van de 3 monsters die strijdig waren voor gevoeligheid, en positief 
bevonden voor 2 van de 4 monsters die strijdig waren voor specificiteit. 
 
Er waren geen ongeldige resultaten. 
 
Er is een aanvullend prospectief onderzoek uitgevoerd op 3 CLIA-vrijgestelde oogheelkundige/optometrische 
klinische locaties bij patiënten met oogaandoeningen. Zeventig patiënten zijn getest met AdenoPlus door 9 
niet-opgeleide gebruikers op  3 klinische locaties. De tabel hieronder toont de overeenstemming van de 
AdenoPlus-resultaten gehanteerd door niet-opgeleide gebruikers, wanneer vergeleken met 
celcultuurresultaten. 
 

N=70 
Celcultuur 

+ – 

AdenoPlus 
+ 1 5 

– 0 64 
Gevoeligheid 100% (1/1) 95% BI (20,7-100) 
Specificiteit 93% (64/69) 95% BI (84,1-96,9) 
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Er was één ongeldig resultaat: 1,4% (1/71) 95% BI [0,3-7,6] 
 
Om de prestaties van AdenoPlus in de handen van de beoogde gebruikers verder te evalueren, zijn 
kunstmatige monsters gereedgemaakt in een matrix van menselijk traanvocht, in concentraties variërend 
van 1 tot 5 keer de detectiegrens overeenstemmend met het dynamische bereik van de assay. In totaal zijn 
189 gemaskeerde en gerandomiseerde monsters, bestaande uit 108 positieve en 81 negatieve monsters, 
getest op 3 klinische locaties door 3 niet-opgeleide gebruikers op elke locatie, gedurende een periode van 10 
operationele dagen. De positieve kunstmatige monsters bestonden uit gedeactiveerd adenovirus in 
menselijke tranen en de negatieve monsters bestonden uit AdenoPlus negatieve externe controles. 
 
De tabel hieronder geeft de positieve en negatieve overeenstemming weer van AdenoPlus met bekende 
positieve en negatieve kunstmatige monsters, wanneer getest door niet-opgeleide gebruikers op 3 
gecombineerde klinische locaties. 
 

N=189 
Celcultuur 

+ – 

AdenoPlus 
+ 105 1 
– 3 80 

Positieve procentuele  
overeenstemming 97% (105/108) 95% BI (92,2-99,1) 

Negatieve procentuele  
overeenstemming 

99% (80/81) 95% BI (93,3-99,8) 

 
Er waren geen ongeldige resultaten. 

Onderzoek bij afkapwaarde van de assay: In dit onderzoek zijn de prestaties van de AdenoPlus-test met 
zwak-reactieve monsters geëvalueerd, wanneer gebruikt door niet-opgeleide gebruikers op 3 CLIA-
vrijgestelde locaties. Aan twaalf (12) niet-opgeleide beoogde gebruikers is gevraagd tests voor 120 
onbekende monsters te assembleren en te starten, en de testuitslagen te interpreteren. De monsters zijn 
kunstmatig bereid in een matrix van traanvocht waaraan gezuiverd hexoneiwit van het adenovirus is 
toegevoegd, en bestonden uit 60 zwak-positieve monsters (bij de detectiegrens {LOD} of de afkapwaarde 
van de assay) en 60 zwak-negatieve monsters (0,2 x LOD).  Op elke klinische locatie zijn de monsters op één 
enkele dag geblindeerd, gerandomiseerd en getest.  De overeenstemming van de AdenoPlus-test met de 
verwachte uitslagen, wanneer getest door niet-opgeleide gebruikers wordt hieronder weergegeven. 
 

Monster Overeenstemming met verwachte 
resultaat 

Zwak-positief* 
(bij LOD) 

97% (58/60) 
(88,6-99,1) 

Zwak-negatief* 
(onder LOD) 

100% (60/60) 
(93,9-100) 

*De verwachte resultaten voor ‘zwak-positieve’ monsters zijn ‘positief’, terwijl de verwachte resultaten 
voor ‘zwak-negatieve’ monsters ‘negatief’ zijn. 

 
Er waren geen ongeldige resultaten. 
Flexibele onderzoeken: Er zijn analytische flexibele onderzoeken met behulp van risicoanalyse als leidraad 
uitgevoerd. De onderzoeken tonen aan dat de test ongevoelig is voor spanningen van omgevingsfactoren en 
potentiële gebruikersfouten. 
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HULP 
Als u vragen hebt over het gebruik van dit product, kunt u het nummer van de technische ondersteuning van 
Quidel bellen op 1-800.874.1517 (in de VS) of 1-858.552.1100 (buiten de VS), maandag t/m vrijdag, van 
7.00 uur tot 17.00 uur Pacific Time. Buiten de Verenigde Staten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke 
distributeur of met technicalsupport@quidel.com. 
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