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De test cassette is te allen tijde verpakt in een beschermende pouch. De inhoud van de doorzichtige 

zak is een test cassette in pouch, transfer pipet om het bloed monster op de test te plaatsen. Een 

ampul met een buffer oplossing, een steriel hulpmiddel waarmee in de vingertop geprikt wordt en een 

handleiding.  

1. Zorg ervoor dat  alle test componenten, de buffer oplossing en de test cassette op 

kamertemperatuur zijn (15-30 graden Celsius).  

2. Zet een stopwatch klaar. 

3. Open de gesealde pouch. De test moet na het openen van de pouch zo snel mogelijk worden 

uitgevoerd. Binnen 30 minuten na het openen van de pouch.  

4. Haal de test cassette uit de pouch en markeer deze met het ID van de patiënt.  

5. Plaats de test cassette op een vlakke tafel. 

6. Maak de vingertop met een alcohol doekje schoon. 

7. Pak de bloedprikker en houd deze vast zoals hieronder aangegeven. Draai 3x de grijze  kap naar 

achteren en haal vervolgens de grijze kap eraf.  

  

 

 

 

 

 

8. Zet de bloedprikker op de gedesinfecteerde vinger en prik de vinger.  

 

 

 

 

 

 

9. Gebruik de transfer pipet om 2 bloeddruppels op te vangen en plaats deze in het juiste vakje (S) op 

de test cassette.  

10. Voeg 2 druppels buffer oplossing toe aan vakje (S) waar net de 2 bloeddruppels in zijn geplaatst. 

Zorg dat er geen luchtbellen zich vormen.  

11. Start de stopwatch of houd op een andere manier nauwkeurig de tijd bij.  

12. Na ongeveer 30 seconden vormt zich een rood/roze/paars vlak die zich over het evaluatie gedeelte 

voortbeweegt. Gebeurt dit niet, voeg dan nog een druppel buffer oplossing toe aan vakje (S).  

13. Lees na exact 20 minuten de test resultaten. De test resultaten zijn niet geldig als het langer dan 

20 minuten duurt voordat deze worden afgelezen.  
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14. Plaats alle test onderdelen en materialen gebruikt voor het afnemen van de test in de bijgevoegde 

plastic tas. Deponeer deze plastic tas zoals voorgeschreven voor risico houdend medisch afval.   

Lees hier de testresultaten af        Plaats hier bloed monster gevolgd door buffer oplossing 

 

Betekenis testresultaten 

C = negatief 

igG = antilichamen igG aangemaakt – later stadium van Corona of heeft Corona gehad 

igM = antilichamen igM aangemaakt  - vroeg stadium van Corona en actieve infectie 

igG + IgM = beiden antilichamen aangemaakt echter ook nog steeds actieve infectie 


