Inhoud van de test-kit:

1
Bijlage
NIET
Terugsturen!
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CORONA TEST-KIT Gebruiksaanwijzing
Voor monsterafname en testen in het laboratorium via de
gepatenteerde Lead-Horizon testprocedure.
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Hartelijk dank voor het kiezen van de LEAD Horizon Test-Kit.

Open de pagina: https://homekit.lead-horizon.nl via
de WebApp of scan de QR code aan de binnenkant
van de verpakking.
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Hier kunt u uw gegevens in vullen en het verificatie
proces doorlopen. Er wordt hier ook om een selfie
foto met ID gevraagd.
Nadat u uw e-mail adres heeft geverifieerd gaat u
naar stap 1 op de volgende pagina en volgt het
stappenplan.

1) Smartphone houder
3) Zout oplossing
5) Transport container
7) Houder gat voor 2)

2) Monsterbuis
video van uw spoelprocedure
4) Rietje
6) 2 x Verzegelingssticker
8) Test Barcode (bewaren, niet mee terugsturen!)

Stappenplan:
1)

Voorbereiding van het spoelproces

Steek de monsterbuis (2) in de aangewezen houder en draai het rode sluitingsdopje eraf
(7) en open de zoutoplossing (3). Doe de zoutoplossing in uw mond en spoel grondig
gedurende minstens één minuut. Vul de monsterbuis (2) met uw speeksel door het rietje
(4) tot ca. 1-2 cm onder de rand. Houd aan

2)

Sluiten van de monsterbuis en transportconainer

Sluit de monsterbuis (2) met het rode sluitingsdopje en plak een van de 2 sealstickers
(6) zijwaarts over de sluiting (let op: het barcodenummer moet zichtbaar blijven). Plaats de
gesloten en verzegelde monsterbuis (2) in de transportcontainer (5).

3)

Test-Kit verpakken en verzendklaar maken

Sluit de transportcontainer (5) goed, plaats deze terug in de test-kit en gooi de
zoutoplossing (3) en het rietje (4) weg. Bewaar het test-barcode kaartje (8) veilig zodat u
later met deze barcode en uw e-mail adres uw testresultaat kunt downloaden. U
ontvangt de e-mail met resultaat-link als het laboratorium uw monster heeft getest.
Sluit de doos af met de tweede verzegelingssticker.

4)

Test Kit op laten halen:

Belt u met onze klantenservice 010-2456039 om een pick-up af te spreken, of stuurt u
een e-mail naar pickup@lead-horizon.nl.

MOGELIJKE TESTRESULTATEN:
1. Positief (geïnfecteerd met Corona)
2. Negatief (NIET geïnfecteerd met Corona)
3. Neutraal (Er kon geen test resultaat worden bepaald)
In het geval van een positief resultaat is het laboratorium verplicht dit
onmiddellijk te melden aan de autoriteiten.

Inhoud van de monsterbuis en de zoutoplossing:
2,5 ml 0,9% NaCl-oplossing (3)
2 ml transportbuffer (2)

Bewaren:
Bewaar bij 4°- 25°C.
Tenminste te gebruiken tot: zie verpakking.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
De bemonstering wordt uitgevoerd door de gebruiker, het testen op
aanwezigheid van Corona virus wordt in het laboratorium gedaan.
Identiteitsbewijs met foto is verplicht om de test te kunnen uitvoeren.

5)

Reisdocument op verzoek:

Indien u een reisdocument bij een negatieve uitslag nodig heeft kunt u dit bestellen in
onze webshop https://online.lead-horizon.nl/
Letop: er bestaat op dit moment geen officieel internationaal erkend format van een
reis-document. Lead-Horizon is niet verantwoordelijk of dit document geaccepteerd zal
worden.

6)

Test-Kit versturen

Stuur nu uw test-kit met de verzendmethode die u in punt 2 hebt geselecteerd. Bewaar
uw kaartje met uw test-barcode. Vanaf het moment dat uw monster in het
laboratorium aankomt, hebben we maximaal 24 uur nodig om uw monster te testen.

Computer of Tablet met internet met webcam of smartphone is vereist.
Deze test-kit is als een in-vitro diagnose geclassificeerd.

Rest producten weggooien
De rest van de zoutoplossing kan in de wasbak worden weggespoeld, het
rietje kan in de vuilnisbak worden weggegooid,

Fabrikant:
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