
Negatief 

COVID-19 Antigeen Sneltestcassette (Neusuitstrijkje) 
Opmerking: Elke test kan slechts één keer worden gebruikt. Test is voor eenmalig gebruik. Snelle Referentiegids 

 

 

   

 
 

Positief Ongeldig 
 
 
 
 

 
Zowel in het controlelijngebied (C) als 
in het testlijngebied (T) is een lijn 
zichtbaar. De lijn bij T hoeft niet even 
duidelijk te zijn als de lijn bij C. 

 
Er verschijnt één gekleurde lijn in het 
controlelijngebied (C). Er verschijnt geen 
gekleurde lijn in het testlijngebied (T). 

 
De controlelijn verschijnt niet. Bekijk 
deze procedure en de handleiding 
nogmaals zorgvuldig en herhaal de 
test met een nieuwe test. 

 

 

  

Plaats het wattenstaafje in het 
bufferflesje. Draai het wattenstaafje 
ongeveer 10 seconden terwijl u de kop 
tegen de binnenkant van het bufferflesje 
drukt. 

 

Scheur de aluminiumfolie van 
het bufferflesje. 

 

Steek het voorgevulde bufferflesje in 
het gat (zie perforatie) van het doosje 
van de test. 

 
Haal de testcassette uit het verzegelde 
foliezakje en gebruik deze binnen één 
uur. 

MONSTERVERZAMELING 
*Voor het verzamelen van het neusuitstrijkje, 
dient u uw neus te snuiten. 

Steek de volledige tip van het 
wattenstaafje ongeveer 1,5 tot 2,5 
cm in uw neusgat (3/5 tot 1 inch). 

 
 

 
Draai  het wattenstaafje minstens 5 
keer in een cirkelvormig pad tegen 
de neuswand. Doe dit gedurende 
15 seconden om voldoende 
monster te verzamelen. 

Herhaal het proces voor het andere 
neusgat met hetzelfde wattenstaafje. 
Zorg ervoor dat u eventuele 
neusdrainage op het wattenstaafje 
verzamelt. 

Testlijn Controlelijn 

Testopening        Resultaatvenster 
 

Sneltest cassette 

Wanneer u het wattenstaafje verwijdert, 
drukt u de wattenstaafkop stevig tegen 
de binnenkant van het bufferflesje.  Dit 
om zoveel mogelijk vloeistof uit de tip 
van het wattenstaafje te verwijderen. 

 

Plaats de druppelaar bovenop 
het bufferflesje. 

 
Houd de druppelflesje verticaal en voeg 
3 druppels van de monsteroplossing 
(ca.80μL) toe aan de testopening en 
start vervolgens de timer. 

3 druppels van de 
monsteroplossing 

 
Lees het resultaat af na 10 minuten. 
Na meer dan 20 minuten de test 
niet meer aflezen of beoordelen. 

10 minuten 


