
Plaats het buisje in de buishouder

Draai

Zoek voor deze test een plek waar de teststrip gedurende 15 à 30 minuten kan blijven liggen, 
zonder dat er iemand aan komt. Laat de testcassette, het middel voor monsterextractie en de 
testonderdelen gedurende 15 à 30 minuten op kamertemperatuur komen \{15~30°C (59°F-86°F)} 
en zorg dat die op kamertemperatuur blijven.

Verwijder het watten-
staafje terwijl u het 
buisje samenknijpt 
om overtollig vloeistof 
van het wattenstaafje te 
verwijderen.

Knijp Knijp 

Verwijder

Niet gebruiken na de 
uiterste gebruiksdatum.

Deze testkit wordt gebruikt voor in vitro kwalitatieve vaststelling van aanwezigheid van antigenen 
van SARS-CoV-2 met een wattenstaafje uit de neusholte afgenomen monsters.

Testcassette

Buisje met vloeistof

Set van buisje en dopje

Buisdopje
Steriele wattenstaafjes Afvalzakje

Kwalificatiecertificaat Gebruiksaanwijzing

Buishouder 
(de buishouder 

in een doos verpakking 
zit op het doosje)

Knijp Knijp

Steek het wattenstaafje 
in het buisje, waarbij het 
uiteinde in zijn geheel in 
de vloeistof moet zitten.

Neem het wattenstaafje 
vervolgens uit het buisje 
en plaats het dopje stevig 
in de opening
van het buisje.

Scan deze QR-code om 
de instructievideo te 
bekijken of om de
gebruiksaanwijzing in
andere talen te vinden.

:



Voer de test uit

2 druppels in de 
monsteropening

Wacht 10 minuten
Negatief

Ongeldig

Positief

15

Open het zakje met de testcassette, neem 
die eruit en plaats die op een vlakke ondergrond.

Leg de cassette plat neer.

Wacht hierna 10 minuten 
en lees de testuitslag af. 
Als u langer dan 30 
minuten wacht met het 
aflezen van de testuitslag, 
dan is die niet geldig meer.
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Laat twee druppels van het bewerkte 
monster in de monsteropening 
van de testcassette vallen.

De testcassette, vloeistof en het wattenstaafje moeten in het bijgeleverde afvalzakje worden 
gedaan waarna deze bij het huisvuil weggegooid kan worden.
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