
COVID-19 ANTIGEN 
RAPID SWAB TEST

voor professionals

betrouwbare uitslag - gebruiksvriendelijk - snel resultaat



De COVID-19 Antigen Rapid Swab Test biedt snelle 
resultaten om aan te tonen of iemand drager is 
van het COVID-19 virus. De test is eenvoudig te 
gebruiken, zeer betaalbaar en nauwkeurig. Het 
neusuitstrijkje geeft resultaat in 15 minuten en 
is uitermate geschikt voor het testen van grote 
groepen mensen door professionals.

De COVID-19 Antigen Rapid Swab Test  is een 
antigen test die aantoont of antigenen aanwezig 
zijn voor een actieve COVID-19 infectie. De test 
is ontworpen om via een neusuitstrijkje eiwitten 
te vinden die COVID-19 veroorzaken. De test is 
eenvoudig uit te voeren en geeft nauwkeurige 
informatie of iemand actief besmet is met het 
COVID-19 virus.

Wat is het voordeel van de COVID-19 
Antigen Rapid Swab Test?

De COVID-19 Antigen Rapid Swab Test is eenvoudig 
uit te voeren en geeft nauwkeurige resultaten in 
15 minuten. Dit betekent dat men direct weet of 
iemand actief besmet is met het  COVID-19 virus. 
Er hoeft niet gewacht te worden tot het preparaat 
in het laboratorium is onderzocht.

De COVID-19 Antigen Rapid Swab Test laat zien 
of iemand actief besmet is met het COVID-19 
virus. In tegenstelling tot een antistoffen test die 
aantoont of iemand het COVID-19 virus heeft 
gehad. Dit maakt de COVID-19 Antigen Rapid 
Swab Test niet alleen snel, maar ook belangrijk bij 
het gericht bepalen van zowel het in quarantaine 
plaatsen van personen, als het bijbehorende 
contactonderzoek.

Voor wie is de COVID-19 Antigen Rapid 
Swab Test geschikt?

De COVID-19 Antigen Rapid Swab Test moet altijd 
worden uitgevoerd door gezondheidswerkers en 
is geschikt om snel een grote groep mensen te 
testen. Denk hierbij aan het regelmatig testen 
van alle personen binnen een bedrijf, op scholen, 
ziekenhuizen, gezondheidscentra, vliegvelden en 
bejaarden- en verzorgingshuizen.
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Hoe betrouwbaar is de COVID-19 Antigen 
Rapid Swab Test?

Het is mogelijk dat de test een negatief resultaat 
geeft dat niet juist is. De meest voorkomende 
oorzaak van een zogenoemd vals negatief is te 
vroeg testen. Het advies bij klachten is om na 24 
uur te testen. Blijven de klachten bij een negatieve 
uitslag, test na drie dagen nogmaals.

Inhoud

25 complete sneltests per doos.  
Per test is inbegrepen: sneltester, wattenstaafje,
vloeistof buffer en pipet.

Wil je meer weten over de COVID-19 Antigen Rapid Swab Test?

Swiss Point Of Care is jouw betrouwbare gezondheidspartner voor In-Vitro Diagnostiek en point-of-care-
testen en biedt meetapparatuur van hoge kwaliteit die wordt gebruikt door vooraanstaande medische 
professionals in heel Europa. 

Als je geïnteresseerd bent in het gebruik van de snelle swab test, stuur een e-mail naar
info@swisspointofcare.com en wij sturen je de informatie die je nodig hebt.
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Passie voor Gezondheid

Swiss Point Of Care is opgericht in 2009 met als 
belangrijkste doel om mensen beter inzicht te geven in 
hoe zij hun gezondheid kunnen verbeteren door zelf 
de controle erover te nemen. 

Mensen alle mogelijkheden bieden om een goede 
en gezonde levensstijl te volgen, op de meest 
eenvoudig, mogelijke manier. Controle nemen over je 
gezondheid door middel van gezonde supplementen 
en meetapparatuur. 

Swiss Point Of Care levert gezonde en natuurlijk 
voedingssupplementen, zelftesten, producten voor de 
Keto-levensstijl en gezondheidsmeters die belangrijke 
lichaamswaarde meten. Alles om mensen te motiveren 
hun levensstijl aan te passen zodat ze een mentale en 
fysieke topconditie kunnen bereiken. 

Customer Service

Bij Swiss Point Of Care geloven we in kwaliteitsproducten 
en kwaliteitsservice. 

Onze Customer Service bestaat uit zeer kundige 
mensen die alle ins-en outs weten over de Swiss 
Point Of Care productlijn. Zij kunnen helpen met 
productinformatie, met het bestellen van producten, 
het volgen van de verzending van de order en bij het 
opstarten van de meetapparatuur zodat je volledige 
controle over jouw gezondheid krijgt.

Onze Customer Service is bereikbaar op werkdagen 
via telefoonnummer +31 (0)85 1303 684 of via email 
info@swisspointofcare.com

‘Het succes van onze klanten motiveert mij elke dag weer om 
mensen te blijven helpen in hun streven om nog gezonder te 

worden. Haal het beste uit je leven. To be the best me you can be.’

Ben Nordemann, CEO of Swiss Point Of Care
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