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Deze handleiding geldt voor de volgende symptomen  
  

● Koorts ● Hoesten ● Keelpijn 
 

● Spierpijn 
 

● Vermoeidheid, 
uitputting 

● Hoofdpijn 
 

● Neusverkoudheid 

   
 
 
 

Wat meet de test? 
 
Deze thuistest brengt Bepaling van SARS-CoV-2 Antistoffen (IgG) in kaart. Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 
beheerst momenteel de levens van miljoenen mensen wereldwijd. Op 12 maart 2020 heeft de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze nieuwe infectieziekte, waarvan het klinische beeld bekend staat als 
COVID-19, tot een wereldwijde pandemie uitgeroepen. 
 
Vooraf: Lees eerst de handleiding helemaal door voordat je aan de uitvoering van de test begint! 
 

Bloedtest :                            

Man & vrouw:    
Is het testpakket volledig? 
 
Controleer a.u.b. of de testset volledig is. Het moet 
bevatten: 
 

− 1 handleiding voor je monsterafname, incl. 
handleiding voor het opvragen van de 
uitslagen en garantieformulier. 
 

− 1 monsterbegeleidingsformulier 
 

− 1 zip-bag met 1 Protein Saver Card. 
 

− 1 folieverpakking met 2 lancetten, 2 
alcoholdoekjes, 1 gaasje en 1 pleister. 

 
− 1 verzendenvelop 

 
Test voorbereiding 

1. Verzending moet op maandag of dinsdag (voor 
de buslichting) plaatsvinden, niet voor het 
weekend of voor de feestdagen! 

2. Voer de test a.u.b. nuchter uit, het beste in de 
ochtenduren na het opstaan. 

3. Neem de Protein Saver Card, de beide lancetten, 
de 2 alcoholdoekjes en de pleister uit de 
verpakking en leg de materialen klaar voor de 
monsterafname. 

4. Was de handen met zeep en warm water voor 
een goede doorbloeding van de handen. 

5. Droog de handen met een schone en droge doek 
af. 

Test-Uitvoering 
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1. Desinfecteer de gewenste prikplaats met een 
alcoholdoekje. A.u.b. daarna de vinger volledig 
laten drogen! 

 

 

 

 

 

2. Neem een lancet in de hand en en draai de lila 
verzegeling eraf. 

 

3. Zet het lancet stevig op de prikplaats aan de 
zijkant van de vingertop. Houd het lancet, zoals 
een spuit, tussen de vingers (Afb. 3). 

 

 

 
 

 

 

4. Voor het in werking stellen van het mechanisme 
drukt u het lancet stevig tegen de prikplaats. 
Vervolgens drukt u krachtig op de lil drukknop 
de naald naar buiten. 

5. Veeg de eerste bloeddruppels met het gaasje 
weg. 

 

 

 

 

 

6. De volgende bloeddruppels laat u van links naar 
rechts op de eerste twee cirkels van de Protein 
SAver Card druppelen. De cirkels moeten goed 
gevuld en tot buiten de lijntjes gevuld zijn. 

 

 

 

 

 

 
Door het masseren van de vingers in de richting 
van de vingertoppen kunt u de vorming van de 
bloeddruppels bevorderen. Druk niet te hard op 
de vinger, omdat dan het testresultaat vervalst 
zou kunnen worden.  
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Als er onvoldoende druppelvorming (bloeding) 
is, moet het tweede lancet op een andere plek 
gebruikt worden 

 

 

7. De prikplaats veegt u met het tweede 
alcoholdoekje af. Daarna plakt u de pleister op 
de prikplaats. 

8. Laat de Protein Saver Card 2 uur bij 
kamertemperatuur drogen. 

9. Na deze 2 uur sluit u de Protein Saver Card. 

10. Neem nu een barcode-etiket van het 
monsterbegeleidingsformulier en plak dit op de 
Protein Saver Card. 

11. Stop de Protein Saver Card in de zip-bag en sluit 
deze. Bewaar de zip-bag tot aan het moment van 
verzending bij kamertemperatuur. 

12. Het gebruikte lancet/de gebruikte lancetten en 
de verpakkingen kunnen bij het huisvuil. 

13. Voor de verzending doet u de zip-bag met de 
Protein Saver Card samen met het ingevulde 
monsterbegeleidingsformulier in de bijgesloten 
verzendenvelop. Stuur deze direct naar ons 
laboratorium retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzending van de monsters 

Stop het verzendbuisje met het ingevulde en 
ondertekende monsterbegeleidingsformulier in de 
verzendenvelop en sluit deze met zorg. Verwijder 
hiervoor de beschermfolie aan de binnenkant van 
het blauwe plakband en druk de sluitpunten stevig 
tegen elkaar aan. 

Attentie: Je kunt de verzendenvelop daarna niet 
meer openen. 
 
Bewaar de verzendenvelop tot aan de 
retourzending in de koelkast. De retourzending kan 
uitsluitend plaatsvinden op maandag of dinsdag 
door de verzendenvelop te deponeren bij een 
PostNL afgiftepunt dan wel in een PostNL 
brievenbus. 
 
Let op! Geen retourzending op andere dagen of 
voor (en op) feestdagen. Geef bij extreme hitte of bij 
vorst de verzendenvelop bij voorkeur af bij een 
PostNL afgiftepunt. De retourzending is altijd gratis, 
betaal dus nooit verzendkosten. 
 
Dank voor de medewerking. 
 
Yours Health Test 
 

 


