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1
Steek het monsterstaafje voorzichtig 2-3 cm in één
neusholte
Draai bemonsteringsstaafje voorzichtig 5x rond in de neus
gedurende 20 seconden

Steek voorzichtig hetzelfde bemonsterings-staafje 2-3 cm
in de andere neusholte
Draai bemonsteringsstaafje voorzichtig 5x rond in de neus
gedurende 20 seconden

2

Verwijder de aluminiumfolieafdichting van het
monsterbuisje
Plaats het bemonsteringsstaafje in de monsterextractiebuis. Maak 5 draaiende bewegingen met het bemonsteringstaaje in de oplossing van de monsterextractiebuis

Knijp met de vingers in de monsterextractiebuis
Beweeg het bemonsteringsstaafje minstens 3x op en
neer om de vloeistof uit het bemonsteringsstaafje te
verdrijven
Verwijder het wattenstaafje

Plaats de buisdop stevig op de monsterextractiebuis
Knijp voorzichtig 3x in de monsterextractiebuis om de
monsteroplossing te mengen
Laat de monsterextractiebuis 1 minuut stilstaan

3
Tik met de vinger op de monsterextractiebuis om de
monsteroplossing optimaal te mengen

Open het alluminiumzakje en neem de testkaart eruit
Houd de monsterextractiebuis ondersteboven
Knijp in de buis om 3 druppels monsteroplossing toe te
voegen aan het monsterputje van de testkaart

Lees het resultaat af na 15 minuten
Het resultaat wordt als onnauwkeurig en ongeldig
beschouwd na 30 minuten
Breng geen nieuwe monsteroplossing aan in een gebruikte
testkaart

4
Interpretatie van de resultaten

Positief (+) : Rode banden verschijen op zowel
de T- als de C-lijn na 15 tot 30 minuten

Negatief (-) : Een rode band verschijnt bij de Clijn, terwijl er geen rode band verschijnt op de
T-lijn na 15 tot 30 minuten

Ongeldig : Als er geen rode band op de C-lijn
verschijnt, geef dit aan dat het testresultaat
ongeldig is. Hertest met een andere testkaart.
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