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Wanneer moet de CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen 
Self-Test worden gebruikt?
De CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test kan 
helpen bij het detecteren van antigeen bij personen die zijn 
geïnfecteerd met het SARS-CoV-2-virus of waarvan wordt 
vermoed dat ze COVID-19 hebben opgelopen. Deze test 
helpt u bepalen wat voor stappen u moet ondernemen 
nadat u een testresultaat hebt gekregen (zie ook > Resultat-
en interpreteren).

Met wie moet ik contact opnemen als er onderdelen uit 
de verpakking ontbreken of als deze beschadigd zijn.
Neem contact op met de apotheek waar u deze zelftestkit 
hebt gekocht of het referentiepunt dat u de set heeft 
geleverd.

Hoelang is de test houdbaar? 
De test is vanaf de productiedatum 24 maanden houdbaar. 
De test mag niet worden gebruikt na de uiterste houdbaar-
heidsdatum die op het testapparaat is afgedrukt. 

Bij welke temperatuur moet de test worden gebruikt?
De test moet op kamertemperatuur (15–30°C/59–86°F) 
worden gebruikt.

Ik heb mezelf verwond toen ik het wattenstaafje in mijn 
neus stak of het wattenstaafje is om een andere reden 
met bloed bevlekt. Wat moet ik doen?
Neem contact op met uw huisarts of een medische 
hulpverlener. Volg de instructies van uw arts of de zorgver-
lenende instantie.   
De resultaten zijn mogelijk niet nauwkeurig als het staal 
bloed bevat.

Ik heb het wattenstaafje langer dan één minuut in de 
buis laten staan. Heeft dit invloed op de testresultaten?
Volgens de gebruiksaanwijzing moet de test onmiddellijk 
worden uitgevoerd na de incubatietijd van 1 minuut.

Moet ik de bufferoplossing schudden voor gebruik?
Nee, dit kan luchtbellen veroorzaken wat kan resulteren in 
een onjuist druppelvolume.

Ik heb te veel druppels op het testapparaat gedruppeld. 
Heeft dit invloed op de testresultaten?
Volgens de gebruiksaanwijzing moet u precies 4 druppels 
van de bufferoplossing toevoegen aan het staalputje. 
Gebruik een nieuwe test.

Ik ben bang dat het wattenstaafje niet voldoende is 
ondergedompeld in de bufferoplossing. Is dit een 
probleem?
Volgens de gebruiksaanwijzing moet u het wattenstaafje 
tegen de onderzijde en de zijkanten van het buisje aanduw-
en en minimaal 6 keer rond bewegen. Na de incubatietijd 
van 1 minuut moet u de zijkanten van het buisje tegen 
elkaar drukken en het wattenstaafje volledig uitknijpen.

Ik heb per ongeluk de oplossing aan testcassette  
gepipetteerd zonder de dop/het mondstuk te gebruiken. 
Heeft dit invloed op de testresultaten?
Ja. Het mondstuk bevat een filterelement. Als u de druppel-
tip niet gebruikt, kan de test mogelijk niet goed funtio-
neren.

Ik heb per ongeluk wat van de extractiebuffer op mijn 
handen gekregen. Wat moet ik doen? 
Was uw handen grondig.

Ik heb per ongeluk het buisje omgegooid en wat van de 
bufferoplossing gemorst. Kan ik doorgaan met de test?
Gebruik een nieuw bufferbuisje voor het uitvoeren van de 
test. 

Kan ik water gebruiken in plaats van bufferoplossing?
Nee. Er mag geen gebruik worden gemaakt van water om 
de test uit te voeren.

Kan de extractiebufferoplossing worden gebruikt als 
oplossing om te gorgelen?
Zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, kunnen stalen 
alleen worden afgenomen door middel van een neusuit-
strijkje. Aangezien de bufferoplossing natriumazide bevat, 
moet elk contact van de buffer met de huid/slijmvliezen 
worden vermeden. Als de bufferoplossing per ongeluk in 
contact komt met uw huid/ogen/slijmvliezen, spoel het 
aangetaste gebied dan grondig met stromend water.

Hoe wordt een neusuitstrijkje uitgevoerd?
Steek het wattenstaafje voorzichtig in een neusgat en 
beweeg het wattenstaafje in het neusgat 5 keer voorzichtig 
rond over de wand (neusslijmvlies). Herhaal de procedure 
bij het andere neusgat met hetzelfde wattenstaafje en trek 
het wattenstaafje voorzichtig terug. Raadpleeg ook de 
Gebruiksaanwijzing of de Verkorte handleiding.

Kan ik een neusuitstrijkje afnemen en de test op een 
later tijdstip uitvoeren?
Nee, stalen moeten gelijk na het afnemen van het uitstrijkje 
worden getest.

Ik heb slechts van één neusgat een uitstrijkje genomen. 
Het wattenstaafje is al in de extractiebuffer geplaatst. 
Kan ik de testresultaten lezen en interpreteren?
Voer de test eerst uit. 
Als uw testcassette een positief testresultaat in het 
resultatenvenster toont, hebt u mogelijk een infectie met 
het COVID-19-virus. Herhaal de test als het resultaat 
negatief is of als het testresultaat ongeldig is. Omdat de 
gebruiksaanwijzing niet gevolgd is, is het mogelijk dat u 
alsnog besmet bent.

De test is per ongeluk enkele dagen aan zonlicht 
blootgesteld. Kan ik de test nog steeds gebruiken?
Nee. De test MOET bij een maximum temperatuur van 30°C 
(86°F) zijn opgeslagen.
Er moet worden aangenomen dat de test vele uren aan 
hoge temperaturen is blootgesteld.

Ik heb de testcassette twee weken geleden uit de 
verzegelde verpakking verwijderd. Kan ik de test 
vandaag nog gebruiken?
Nee. Als een testcassette zich meer dan een uur buiten de 
verzegelde verpakking bevindt, moet deze worden wegge-
gooid.

Ik heb het wattenstaafje meer dan twee weken geleden 
uit de verzegelde verpakking gehaald. Kan ik de test 
vandaag nog gebruiken?
Nee. Wattenstaafjes zijn steriel en moeten in de verpakking 
bewaard blijven. Het wattenstaafje is niet meer steriel als 
het uit de verpakking is verwijderd.

Ik heb het wattenstaafje op de grond laten vallen. Kan 
ik het nog gebruiken?
Nee. Wattenstaafjes moeten steriel zijn voor gebruik.

Kan de CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test worden 
gebruikt met stalen die zijn verkregen met behulp van 
alternatieve methoden, bijvoorbeeld door gorgelen? 
Nee. De test werkt alleen met stalen die zijn afgenomen 
met het neusuitstrijkje.

Is het absoluut noodzakelijk om de testcassette tijdens 
de testprocedure op een vlakke ondergrond te 
plaatsen?
Ja. Een onjuiste plaatsing kan de gevoeligheid van de test 
en de testresultaten beïnvloeden.

Ik heb de testresultaten na meer dan 15 minuten 
uitgelezen. Is het resultaat nog geldig? 
Lees de resultaten niet uit na 20 minuten. De resultaten die 
na deze periode worden uitgelezen, geven mogelijk een 
onjuist resultaat weer. De test moet nogmaals worden 
uitgevoerd.

Mijn resultaat is positief. Wat moet ik doen?
Als uw testcassette een positief testresultaat in het 
resultatenvenster toont, heeft u waarschijnlijk een actieve 
COVID-19-infectie. Vermijd fysiek contact met andere 
mensen. Neem onmiddellijk contact op met uw huisarts of 
een medische hulpverlener. Volg de instructies van uw arts 
of zorgverlenende instantie.

Mijn testresultaat is negatief, maar ik heb wel symptom-
en van de ziekte. Wat moet ik doen?
Neem contact op met uw huisarts of een medische 
hulpverlener als u zich ondanks de negatieve testresultaten 
niet goed voelt. Volg de instructies van uw arts of de 
zorgverlenende instantie.

Mijn testresultaat is ongeldig (er verschijnt geen 
controlelijn). Moet ik een nieuw wattenstaafje gebruik-
en of kan ik de resterende extractie-oplossing gebruik-
en?
De test moet worden herhaald door een nieuw staal af te 
nemen met een nieuw wattenstaafje. Gebruik ook een 
nieuw buisje, met nieuwe bufferoplossing en een nieuwe 
testcassette.

De controlelijn is slecht zichtbaar. Wat moet ik doen?
Zolang de controlelijn zichtbaar is, is de test geldig. 

Hoe gooi ik de test en de onderdelen daarvan weg?
Verzamel gebruikte onderdelen van de test in een plastic 
zak en gooi deze weg met uw huishoudelijk afval.

Met wie neem ik contact op als ik vragen heb over de 
test?
Hulplijn/contactnummer
U kunt de hulplijn van uw product bereiken via het gratis 
telefoonnummer.

Mijn resultaat is negatief. Wat moet ik doen?
Als uw testcassette een negatief testresultaat in het 
resultatenvenster toont, wordt er op dit moment geen 
COVID-19-infectie gedetecteerd. Bij vermoedelijke infecties 
moet de test na 1–2 dagen worden herhaald, omdat het 
virus niet in alle fasen van de infectie betrouwbaar kan 
worden gedetecteerd. Het negatieve resultaat is een 
momentopname (= op dat moment geen virale lading). Het 
is belangrijk dat u de regelgeving voor verminderd contact 
en de hygiëneregels opvolgt (mondneusmasker, hygiëne, 
afstand) en alle andere lokale veiligheidsrichtlijnen blijft 
naleven.

Wat zijn de mogelijke redenen dat er geen controlelijn 
verschijnt?
Mogelijke redenen zijn: onvoldoende staalvolume, verkeerd 
afgenomen staal, gebruik van onderdelen waarvan de 
houdbaarheidsdatum is verstreken of het niet correct 
opvolgen van de gebruiksaanwijzing.

Ik weet niet zeker of er een slecht zichtbare lijn te zien is 
naast de 'T'.
Zelfs een slecht zichtbare lijn bij de 'T' wijst op een positief 
resultaat. Herhaal de test indien u twijfels hebt of neem 
contact op met uw huisarts of een medische hulpverlener.

Kan ik de test na de uiterste houdbaarheidsdatum nog 
gebruiken? 
Gebruik de testcassette  en de reagentia niet na de uiterste 
houdbaarheidsdatum.

Hoelang na het openen van de verzegelde verpakking 
kan de testcassette nog worden gebruikt? 
Gebruik de testcassette binnen 1 uur nadat het uit het zakje 
is verwijderd. 
Testcassettes die meer dan een uur uit de verzegelde 
verpakking zijn verwijderd, moeten worden weggegooid.

Kan ik de test na de uiterste houdbaarheidsdatum nog 
gebruiken? 
Gebruik de testcassette  en de reagentia niet na de uiterste 
houdbaarheidsdatum.

Wanneer moet ik de CLINITEST® Rapid COVID-19 
Antigen Self-Test gebruiken?
Als u denkt dat u mogelijk bent geïnfecteerd met 
COVID-19, kan deze test helpen bij het detecteren van 
antigenen van het SARS-CoV-2-virus in uw systeem. Dit 
wordt gedaan door een uitstrijkje uit de neusholte te 
testen. 

Wat zijn de mogelijke symptomen van COVID-19? 
Kenmerkende symptomen zijn onder andere continu 
hoesten, een hoge temperatuur en/of verlies van reuk en 
smaak. De eerste symptomen verschijnen 2 tot 14 dagen 
(in de meeste gevallen 5 tot 6 dagen) na blootstelling aan 
het virus.

Wat zijn de voordelen van de CLINITEST® Rapid 
COVID-19 Antigen Self-Test?
Het verkrijgen van uw testresultaten duurt slechts een 
15-tal minuten. De testprocedure is eenvoudig en vereist 
geen speciale training.


