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SARS-CoV-2 & Flu A/B 
Rapid Antigen Test
Beknopte handleiding

Deze handleiding dient als naslag voor het gebruik 
van de SARS-CoV-2 & Flu A/B Rapid Antigen Test. 
Lees de gebruiksaanwijzing alvorens deze test te 
gebruiken.
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Waarschuwing! 

Volg alle gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften.

• Gebruik geschikte persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

• Hanteer alle monsters alsof deze infectieus 
materiaal bevatten.  

• Neem alle voorzorgsmaatregelen en 
waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing in 
acht.

Belangrijke veiligheidsinformatie
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1 Een test voorbereiden
1. Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing voor de 

SARS-CoV-2 & Flu A/B Rapid Antigen Test door.
                    

2. Controleer de vervaldatum  op het label van de 
testkitdoos. Gebruik de test niet als de vervaldatum 
verstreken is.   
                   

3. Open de foliezak van een test en haal het testin-
strument en het droogmiddelzakje eruit.    
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3 Een test uitvoeren

1. Plaats het testinstrument op een vlakke ondergrond 
en deponeer 4 druppels van het geëxtraheerde 
monster in een hoek van 90° in de monsterwell van 
het testinstrument. 
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2. Lees het testresultaat na 15 minuten af. Lees het 
testresultaat niet na 30 minuten af.

WAARSCHUWING! Als de strip na de aanbevolen 
tijdsperiode wordt afgelezen, kunnen vals-positieve, 
vals-negatieve of ongeldige testresultaten voorko-
men.  
Raak de testinstrumenten niet aan en verplaats 
deze niet totdat het testresultaat kan worden 
afgelezen.  

1. Plaats een steriel wattenstaafje in het neusgat van 
de patiënt, draai vervolgens het wattenstaafje 3 tot 
4 keer tegen het nasofaryngeale oppervlak rond 
en laat het wattenstaafje op zijn plek gedurende 10 
seconden om afscheiding te absorberen. Trek het 
wattenstaafje terug uit de neusholte.

            

3-4x
10 seconden

2 Een monster afnemen en prepareren (nasofaryngeaal uitstrijkje)
4. Druk de mondstukdop stevig op het buisje.

Ga verder met 3  Een test uitvoeren.
  

2. Plaats het wattenstaafje in een extractiebufferbuis-
je. Knijp in het bufferbuisje en roer het wattenstaaf-
je minimaal 10 keer.       

10x

3. Verwijder het wattenstaafje terwijl u de zijden van 
het buisje indrukt om de vloeistof uit het watten-
staafje te extraheren. 

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

4 Resultaten interpreteren
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Controlelijn

Infl uenza B

1. In het bovenste gedeelte van het resultatenvenster 
wordt een gekleurde lijn weergegeven om aan te 
tonen dat de test naar behoren werkt. Dit is de 
controlelijn (C). Zelfs als de controlelijn onduidelijk 
of niet uniform is, dient de test als naar behoren 
uitgevoerd te worden beschouwd. Als er geen 
controlelijn zichtbaar is, is de test ongeldig. Voer bij 
een ongeldig resultaat een QC uit en doe de test 
opnieuw.

2. Bij een positief resultaat worden in het onderste 
gedeelte van het resultatenvenster een of meer-
dere gekleurde strepen weergegeven. Dit zijn de 
teststrepen voor SARS-CoV-2 (S), Infl uenza A (A) en 
Infl uenza B (B). Zelfs als de testlijn erg onduidelijk 
of niet uniform is, dient het testresultaat als positief 
resultaat te worden geïnterpreteerd.

SARS-CoV-2

Opmerking:

Voor diagnostische doeleinden 
moeten de resultaten altijd worden 
beoordeeld in combinatie met de 
medische voorgeschiedenis van 
de patiënt, klinisch onderzoek en 
andere bevindingen. 

Deze afbeeldingen zijn voorbeelden 
van positieve en ongeldige resulta-
ten. Alle weergegeven combinaties 
van teststrepen (S, B en/of A) 
zonder de controlelijn (C) moeten 
als een ongeldig resultaat worden 
beschouwd. Alle weergegeven 
combinaties van teststrepen (S, B 
en/of A) waarbij de controlelijn (C) 
zichtbaar is, moeten als een positief 
resultaat worden beschouwd.
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1. Plaats slechts één controlewattenstaafje (SARS-

CoV-2 positieve controle, Infl uenza A/B positieve 
controle of de negatieve controle) in een extractie-
bufferbuisje. Knijp in het bufferbuisje en roer het
wattenstaafje minimaal 10 keer.       

10x

2. Verwijder het wattenstaafje terwijl u de zijden van 
het buisje indrukt om de vloeistof uit het watten-
staafje te extraheren.

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

Een QC uitvoeren (indien nodig)

4. Controleer of het testinstrument niet beschadigd is 
en de droogmiddelstatusindicator 'geldig' aangeeft 
(geel). 

5. Voer indien nodig een QC uit in overeenstemming 
met de instructies in het hoofdstuk QC (hoofdstuk 
5) in dit document en de voor u geldende plaatse-
lijke richtlijnen.

3. Druk de mondstukdop stevig op het buisje.

4. Plaats het testinstrument op een vlakke ondergrond 
en deponeer 4 druppels van het geëxtraheerde 
monster in een hoek van 90° in de monsterwell van 
het testinstrument.
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5. Lees het testresultaat na 15 minuten af. Lees het 
testresultaat niet na 30 minuten af. Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing van de SARS-CoV-2 & Flu A/B 
Rapid Antigen Test voor informatie over het inter-
preteren van QC-resultaten. 

WAARSCHUWING! Als de strip na de aanbevolen 
tijdsperiode wordt afgelezen, kunnen vals-positieve, 
vals-negatieve of ongeldige testresultaten voorko-
men.  
Raak het testinstrument niet aan en verplaats deze 
niet totdat het testresultaat kan worden afgelezen.

15 - 30 min

15 - 30 min


