
Deze handleiding dient als naslag voor het gebruik 
van de SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal. 
Het is van belang dat u eerst de gebruiksaanwijzing 
voor patiënten leest voordat u deze test gebruikt.
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Waarschuwing! 

• Was voordat en nadat u de test uitvoert uw handen
met water en zeep of gebruik een desinfecterende
handgel.

• Houd het wattenstaafje schoon. Raak het uiteinde
van het wattenstaafje niet aan en zorg ervoor dat
het niet in contact komt met andere oppervlakken
voordat u het gaat gebruiken.

• Gebruik de testkit slechts eenmaal.
• Vermijd contact met de huid en ogen. Mocht u

per ongeluk in contact komen met het product,
spoel direct goed om huidirritatie te voorkomen.
Raadpleeg uw arts als u zich zorgen maakt.
Zorg ervoor dat bij het morsen van het product
alles grondig gereinigd wordt met een geschikt
desinfectiemiddel.

• Plaats de testonderdelen, met uitzondering van
het bij de kit inbegrepen wattenstaafje, niet in het
lichaam. Slik geen onderdelen in.

Belangrijke
veiligheidsinformatie

1. Open foliezakje 2 door het langs de scheurlijn
open te trekken, haal een van de buisjes met
vloeistof en een spuitmonddop eruit en leg deze
op tafel.

2. Open het buisje voorzichtig zonder vloeistof
uit het buisje te morsen. Plaats het buisje in de
buishouder.

2 Neusmonster nemen en voorbereiden
3. Snuit eenmaal uw neus met een tissue.

4. Haal het wattenstaafje uit de verpakking. Zorg
ervoor dat u alleen het stokje van het wat-
tenstaafje aanraakt en niet het gewatteerde
uiteinde.

5. Kantel uw hoofd iets naar achteren.

6. Steek het wattenstaafje met het gewatteerde
uiteinde naar u toe in uw linker neusgat. Duw
het wattenstaafje langzaam 2 cm naar voren
(parallel aan uw gehemelte – niet omhoog) tot-
dat u weerstand voelt. Oefen geen druk uit.

7. Draai het wattenstaafje 4 keer (gedurende
ongeveer 15 seconden) tegen de binnenkant
van de neuswand en verwijder het daarna uit het
neusgat.

8. Herhaal stap 6 en 7 voor uw rechter neusgat;
gebruik hiervoor hetzelfde wattenstaafje.
Opmerking: Er moeten met hetzelfde watten-
staafje monsters van beide neusgaten worden
genomen.

Onderdelen van de testkit

1 Een test voorbereiden

3. Controleer de vervaldatum  achter op de
foliezakjes. Gebruik de test niet als de vervaldatum
verstreken is.
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4. Open een van de foliezakjes 1 door het langs de
scheurlijn open te trekken en neem de testcassette
en het droogmiddelzakje uit de verpakking.
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SARS-CoV-2
Antigen Self Test Nasal
Beknopte handleiding voor patiënten

Foliezakje 1 met een testcassette en een droogmiddelzakje (x5)

5. Controleer of de testcassette intact is en er zich
geen groene druppels in het droogmiddelzakje
bevinden. Open het droogmiddelzakje niet.

1. Het resultaat is ongeldig als de controlestreep (C) niet zichtbaar is.
De test werkt niet naar behoren en u dient nog een test uit een
andere testkit uit te voeren.

U hebt de test mogelijk niet goed uitgevoerd. Lees zorgvuldig de
gebruiksaanwijzing door en voer de test nogmaals uit. Neem
contact op met uw arts of een coronatestcentrum indien het
testresultaat opnieuw ongeldig is.

4 Resultaten interpreteren

Positief testresultaat Negatief testresultaatOngeldig testresultaat

2. Indien zowel de teststreep (T) als de controlestreep zichtbaar zijn,
is het resultaat positief.

Kijk goed naar het resultaat: De test is positief als er twee strepen
zichtbaar zijn – zelfs als deze zeer licht zijn.

Bij een positief testresultaat is het zeer waarschijnlijk dat u besmet
bent met COVID-19. Neem onmiddellijk contact op met uw dokter/
huisarts of uw lokale gezondheidsautoriteit en volg de lokale
richtlijnen omtrent zelfi solatie. Uw dokter vraagt u wellicht een
PCR-test uit te laten voeren om het resultaat te bevestigen.

3. Indien de controlestreep (C) zichtbaar is (ongeacht hoe licht deze
is) en de teststreep (T) niet, betekent dit dat het resultaat negatief
is.  Het is onwaarschijnlijk dat u besmet bent met COVID-19.

Houd u desalniettemin aan alle hygiëne-en
veiligheidsmaatregelen, ook als uw test negatief is.
Als u vermoedt dat u bent besmet (dat wil zeggen u hebt
langdurige symptomen of uw symptomen verergeren), neemt u
contact op met uw dokter/huisarts. U hebt mogelijk een andere
infectie of uw testresultaat is onjuist. U kunt na 1-2 dagen de test
herhalen, aangezien COVID-19 niet in alle infectiestadia volledig
nauwkeurig kan worden vastgesteld.

Foliezakje 2 met 5 buisjes met vloeistof en 5 spuitmonddoppen (x1)

Steriel wattenstaafje Benodigd, niet meegeleverd, materiaal:

• Timer

• Tissue

3 Een test uitvoeren
1. Plaats de testcassette op een vlakke ondergrond.

2. Houd het buisje rechtop boven de ronde well, zoals
op de afbeelding hieronder is weergegeven (niet
boven het rechthoekige resultatenvenster).

3. Laat precies 4 druppels op de ronde well vallen.
Knijp, indien nodig, de zijkanten van het buisje
zachtjes in.
Opmerking: U kunt ook verder met de test als
u per ongeluk 5 druppels op de testcassette laat
vallen.

4. Zet een timer en lees na 15 tot 30 minuten het
testresultaat af.

WAARSCHUWING! Testresultaten die worden
afgelezen voordat de 15 minuten of nadat de 30
minuten voorbij zijn, kunnen onjuist zijn.

4 druppels

1. Lees de gebruiksaanwijzing voor patiënten voor de
SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal zorgvuldig
door.

2. Was voordat u de test uitvoert uw handen met
water en zeep of gebruik een desinfecterende
handgel.handgel. 

WAARSCHUWING! Als niet in het buisje wordt geknepen, 
kan dit onjuiste resultaten tot gevolg hebben doordat het 
wattenstaafje overtollige buffer opneemt.  

9. Steek het wattenstaafje in het buisje, totdat het ge-
watteerde uiteinde in de vloeistof zit. Knijp het buisje
aan de onderkant in en houd het stevig vast. Roer het
wattenstaafje meer dan 10 keer om het biologische
materiaal van het wattenstaafje naar de vloeistof over
te brengen.

10. Verwijder het wattenstaafje terwijl u de zijden van het
buisje indrukt om de vloeistof uit het wattenstaafje te
extraheren. Werp het wattenstaafje weg en sluit het
buisje stevig af met de spuitmonddop.
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15 – 30 min

C CCC CT TTTT

Gedistribueerd door: 
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim, Germany
www.roche.com

Geautoriseerde vertegenwoordiger:
MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 
D-66386 St. Ingbert, Germany

SD Biosensor, Inc.
C-4th&5th, 16, Deogyeong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIEK KOREA 
Vervaardigd in Korea

>10x

Buishouder

5. Was nadat u de test uitvoert uw handen met water
en zeep of gebruik een desinfecterende handgel.

Linker neusgat Rechter neusgat

4x 4x
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