
 

 

 
 
 
 
Inhoud: V-Chek Antigeen zelftest cassette, lollipop speeksel stick, gebruiksaanwijzing. 
Deze snelgids is geen vervanging van de technische gebruiksaanwijzing. 

 
1. Was de handen met zeep. Droog de handen af. Niet eten, niet 

drinken en niet roken tenminste 30 minuten voor afname van de 
test. 
 

2. Zorg er voor dat de onderdelen van de test op kamertemperatuur 
zijn. Haal de V-Chek zelftest cassette uit de folieverpakking. Plaats 
de testcassette op een horizontale ondergrond (afb. 1). 

 
3. Haal de lollipop speekselstick uit de verpakking.  

 
4. Neem het speekselmonster af door de stickzijde met het sponsje in 

de mond te houden. Veeg actief de binnenkant van de mond en 
tong af om speeksel te verzamelen. Niet bijten op de spons (afb. 2). 

 
5. Ga hiermee door gedurende circa 90 seconden totdat de spons 

zacht is, of de indicatorpunt op de spons blauw kleurt (afb. 3). 
 

6. Druk de sponszijde van de speekselstick in het rechthoekige gat van 
de testcassette. Klik de stick vast in de houder. (afb. 4).  
 

 

7. Het speeksel met het antigeen monster wordt nu uit de spons 
opgenomen door de test. 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

8. Wacht 15 minuten voordat je de testuitslag afleest. Lees het 
testresultaat tussen de 15 en 20 minuten af. Een testuitslag die  
na 20 minuten verschijnt is niet meer geldig. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

V-CHEK SNELLE INSTRUCTIEGIDS (NL) 

COVID-19 AG LOLLIPOP ZELFTEST  

Als de testuitslag positief is 

Ga in thuisisolatie en vermijd contact met 

andere personen. Ontvang geen bezoek. 

Neem contact op met de plaatselijke 

gezondheidsdienst en laat je testen met 

een PCR test. Heb je meer zorg nodig, 

neem dan contact op met je huisarts. 

Als de testuitslag negatief is 

Hou je aan de regels voor afstand houden, 

hygiëne en mondkapjes dragen daar waar 

dat is voorgeschreven. Een negatieve 

testuitslag is geen garantie dat je het virus 

niet bij je draagt. Soms kan de sneltest lage 

virus waarden niet waarnemen. 
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Content: V-Chek Test cassette, Lollipop saliva stick, Instructions for use. 

This guide is not a replacement for the technical instructions for use (IFU). 

1. Wash your hands with soap. Dry your hands. Do not eat, drink or 
smoke at least 30 minutes before testing. 
 

2. Make sure the test parts are at room temperature. Remove the 
V-Chek self-test cassette from the foil pouch. Place the test 
cassette on a horizontal surface (image 1). 
 

3. Remove the lollipop stick from the foil pouch.  
 

4. Take the saliva sample by holding the stick side with the sponge 
in the mouth. Actively wipe the inside of the mouth and tongue 
to collect saliva. Do not bite the sponge (image 2). 

 
5. Continue this for approximately 90 seconds until the sponge is 

soft or the indicator tip on the sponge turns blue (image 3). 
 

6. Press the sponge side of the saliva stick into the rectangular hole 
of the test cassette. Click the stick into the holder (image 4). 

 
7. The saliva containing the antigen sample is now absorbed from 

the sponge by the test. 
 
 

 
 
 
 
 
8. Wait 15 minutes to read the test result. Read the test result 

between 15 and 20 minutes. Any test result after  20 minutes  
is invalid. 
 

 
 
 

 

 

 

V-CHEK QUICK GUIDE - TIPS AND TRICKS 

COVID-19 ANTIGEN LOLLIPOP SELFTEST (EN) 

When the test result is positive 

Go into home isolation and avoid contact 

with other people. Contact the public 

health authority and have yourself tested 

at a testing facility with a PCR test. If you 

need more care, please contact your 

doctor or GP. 

 

When the test result is negative 

Stick to the rules for keeping your 

distance, hygiene and wearing face masks 

where they are required. A negative test 

result is not a complete guarantee that 

the virus is not detected. In some cases 

the rapid test cannot detect low viral 

concentrations. 
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