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Snelle test op SARS-CoV-2-antigeen

(Zelftest) Bijsluiter
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Nederlands

KIT INHOUD

Timer
(Niet inbegrepen)
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ï;-ï.:. ' eF

#lowflex'

Een Antigeen sneltest voor de opsporing yan SÁRS-CoV-2 in
n e u su itstrijkj e s peci me n s. Voo r ze lfte ste n g eb ru i k.
Lees de instructies zorgvuldig door voordat u de test uitvoert.
VOORBEREIDING

Testcassette Buisje met vloeistof Wattenstaafie Buishouder Bijsluiter

MONSTERNAME

TESTPROCEDURE
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Snuit uw neus meerdere keren
voordat u het monster neemt. Reinig
uw handen, zorg dat ze droog zijn
voordat u met de test begint. Lees de instructies.

Controleer de
houdbaarheidsdatum die
op het foliezakje van de
cassette staat.

Open het zakje. Controleer het
Resultaatvenster en
monsteropening op de cassette
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ZELF AFNAME COLLECTIE DOOR EEN
VOLWASSENE EN / OF

ZORGVERLENER
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Een monster van een neusuitstrijkje kan door een
persoon van 18 jaar en ouder zelf worden
afgenomen. Kinderen van 12-17 jaar moeten de
uitstrijk onder toezicht van volwassenen
uitvoeren. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten
worden getest door een volwassene. Volg uw
plaatselijke richtlijnen voor het afnemen van
monster voor kinderen.
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Schroef het druppeldopje van
de extractie-bufÍerbu isje los.

Plaats de buis in de
buishouder.

Open de verpakking
van het wattenstaaÍje
aan het uiteinde.

Plaats de punt van het wattenstaafje in
één neusgat Duw het wattenstaafje met
een zachte draaibeweging op minder dan
2,5 cm van de rand van de neusvleugel.

Draai het wattenstaafje 5 keer en strijk het
tegen de binnenkant van het neusgat.
Verwijder het wattenstaafje en plaats het in
het andere neusqat. Herhaal stap 4.

Verwijder een wattenstaa{e uit
het neusgat.
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Schroef de druppeldop op het buisje. Meng
grondig door te links en rechts te schudden
of door tegen de bodem van het buisje te
tikken. NIET OP EN NEER SCHUDDEN,
want dat veroorzaakt luchtbellen.

Draai het buisje om. Knijp zachtjes ín

het buisje en doseer 4 druppels van de
oplossing in de monsteropening
aangeduid met een S.

15-30 min
Lees het resultaat af als de timer
15-30 minuten heeft bereikt.
Lees het resultaat niet af na 30
minuten.

Breng het wattenstaafje in
het buisje en draai rond
gedurende 30 seconden.

Draai het wattenstaafje 5
keer rond terwijl u in de
zijkant van het buisje knijpt.

Verwijder het wattenstaafje
terwijl u in de buis knijpt.
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Alleen de controlelijn (C) en geen testlijn (T)
verschijnen. Dit betekent dat er geen SARS-COV-2-
antigeen werd gedetecteerd.
Een negatief testresultaat geeft aan dat het
onwaarschijnlijk is dat u momenteel de ziekte van
COVID-19 heeft. Raadpleeg uw arts als u symptomen
ontwikkelt of symptomen ernstiger worden.
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Zowel de controlelijn (C) als de testlijn (T) verschijnen. Dit
betekent dat SARS-COV-2-antigeen werd gedetecteerd.
OPMERKING: Elke lichte verkleuring van hettestlijngebied (T)
moet worden geinterpreteerd als een positief testresultaat.
Een positief testresultaat betekent dat het zeer waarschijnlijk
is dat u momenteel de COVID-19 ziekte heeft. lsoleer uzelf en
raadpleeg zo snel mogelijk uw arts.
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Controlelijn (C) niet zichtbaar. Onvoldoende
aantal specimen of onjuiste werking zijn de
waarschijnlijke redenen voor een ongeldig
resultaat. Neem de instructies nogmaals door en
herhaal de test met een nieuwe cassette.

Negatief Positief Ongeldig

INTERPRETATIE VAN RESULTATEN


