
Snel & betrouwbaar:  
Corona Swab Sneltest

Deze test is gebaseerd op een monster dat wordt afgenomen 

met een wattenstaafje in de neus of keel. Nadat een 

gediplomeerd verpleegkundige de test heeft uitgevoerd, wordt 

het direct onderzocht en binnen 15 minuten is de uitslag bekend. 

Ben je positief getest op Corona? Dan wordt er geadviseerd om 

na de quarantaineperiode van 10 dagen deze test te herhalen 

om te kijken of je nog steeds besmet bent of niet meer.

 

Terwijl de meeste sneltesten het virus indirect detecteren, 

detecteert de NADAL COVID-19 Antigen Test het virus direct 

door te zoeken naar de aanwezigheid van specifieke eiwitten 

van het SARS-CoV-2-virus. NADAL Antigeendetectie sluit 

een diagnostisch gat die bij vele andere testen aanwezig 

zijn. Het nucleocapside-eiwit (N) is ideaal voor virusdetectie, 

aangezien het zeer overvloedig voorkomt in het virus en 

voldoende specifiek is voor SARS-CoV-2. Het is een van 

de 4 belangrijkste structurele eiwitten en is betrokken bij 

replicatie, transcriptie en verpakking van het virale genoom.

 

NADAL COVID-19 Ag sneltest
De NADAL COVID-19 Antigen Sneltest is een laterale stroom 

chromatografische immunoassay voor de kwalitatieve 

detectie van SARS-CoV-2 virale nucleoproteïne-antigenen 

in menselijke nasofaryngeaal en orofaryngeale monsters.

 

Wat zijn de voordelen:
• Test wordt afgenomen door  

een gediplomeerd verpleegkundige

• Afspraak op de door jouw gewenste locatie

• Hoge specificiteit

• Zeer gevoelig

• Gebruiksvriendelijk

• Economisch voordelig op verschillende vlakken

• Snelle en betrouwbare testresultaten in slechts 15 min.

• Testen kan worden uitgevoerd met behulp van naso- en 

orofaryngeale monsters

• Kan op kamertemperatuur worden bewaard

• Alle testonderdelen - inclusief steriele wattenstaafjes - 

zijn inbegrepen

• Geen kruisreactiviteit met humane pathogene 

coronavirussen (zoals hCoV-229E, -HKU1, -NL63 en 

-OC43) of influenza virussen (zoals influenza A/B)

Tarieven
Starttarief locatiebezoek € 149,95

< 5 testen € 39,95 p.p.

> 5 testen € 29,95 p.p.

> 15 testen € 24,95 p.p.

Prijzen exclusief BTW

Wil jij binnen 15 minuten weten of jij Corona hebt?  
Of wil je, als ondernemer, weten of medewerkers Corona hebben of niet?  
Wij bieden op afspraak en op locatie de Corona Swab Sneltest aan.

Medical Health Services

Een afspraak maken op de door jouw gewenste locatie?
Neem contact op via 06-55792120 of r.geurts@stopler.nl

Stöpler Medical B.V. -  Middenwetering 1 -  3543 AR Utrecht -  The Netherlands  
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