Neustest stappenplan
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Voor het gebruik van de test is het raadzaam uw neus te snuiten om
het neusslijm naar voren te halen.

Stap 1
Gebruik het wattenstaafje om de test af te nemen. Tijdens de afname dient
de volledige kop van het wattenstaafje in de neus geplaatst te worden.
Tot 2 cm moet het wattenstaafje in de neus gebracht worden. Wanneer het
wattenstaafje tot 2 cm in de neus zit, dien je het wattenstaafje 5 keer
te roteren in de binnenkant van de neus (langs de neuswand). In beide
neusgaten 5 keer roteren! Houd er rekening mee dat je genoeg in beide
neusgaten bent geweest.
LET OP! Het wattenstaafje dient in beide neusgaten geplaatst te worden en
in ieder neusgat 5 keer rondgedraaid te worden.

Stap 2
Verwijder de plakstrip van de tester. Deze wordt gebruikt om de test later dicht
te plakken, nadat de test klaar is. Houd bij het dichtvouwen de kant van de test
A+B plat op de tafel.

Stap 3
Steek het wattenstaafje NA afname van de neustest in de testkaart, dit doe je
van B naar A te schuiven over de bodem van de kaart.

2 cm

Stap 4
Zodra het wattenstaafje te zien is in vakje A doe je 6 druppels van de vloeistof
uit het flesje op het kopje van het wattenstaafje.
LET OP! Het wattenstaafje laten zitten.
LET OP! Zorg dat er geen druppel in vakje B terechtkomt.
Roteer het wattenstaafje twee keer beide kanten rond, linksom twee keer
en rechtsom twee keer, laat het wattenstaafje in de tester zitten.

Stap 5
Vouw de linkerkant van de tester over de rechterkant van de tester, houd de
rechterkant vlak. Wanneer de tester dichtgevouwen is druk je de tester zachtjes
aan in het midden, zodat de linker kant van de tester op de rechterkant blijft
plakken door de dubbelzijdige plakstrip. Wacht 15-20 minuten tot het resultaat
zichtbaar wordt. (Mocht de test niet gaan lopen, druk dan zachtjes op het midden
van de tester, zodat het vocht beter wordt opgenomen.) Resultaat: Wanneer er
twee rode streepjes zichtbaar zijn ben je helaas positief. Wanneer er alleen een
rode lijn bovenaan verschijnt ben je negatief. De test is mislukt wanneer er geen
rode lijn bovenaan zichtbaar is. Wanneer er bovenaan een blauwe lijn verschijnt, is
de test ook mislukt. Dit kan duiden op teveel beweging van de kaart of dat de test
niet goed is afgenomen. Er zal helaas een nieuwe test
afgenomen moeten worden.
LET OP! Neem geen medische beslissingen

Stap 6
Gooi de tester na gebruik in een chemo box.

zonder een arts te raadplegen.

Indien positief neemt u contact op met de GGD.
www.ggd.nl

