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Beoogd gebruik

De Corowell COVID-19 Symptoom-screeningtest is bedoeld om het reukvermogen op een objectieve manier te
testen. Het maakt de identificatie mogelijk van personen van wie de reukwaarneming afwijkt, beperkt is, of
recent verloren is gegaan.
De Corowell COVID-19 Symptoom-screeningtest heeft de vorm van een hulpmiddel voor thuisgebruik.
De Corowell COVID-19 Symptoom-screeningtest kan door de betreffende persoon zelf worden uitgevoerd.
De doelgroep wordt gevormd door volwassen personen, ouder dan 18 jaar.
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Contra-indicaties

De Corowell COVID-19 Symptoom-screeningtest is gecontra-indiceerd voor personen met erfelijke, reeds
bestaande of al langdurig verminderde reukwaarneming.
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Instructies

Lees a.u.b. deze handleiding voordat u de Corowell COVID-19 Symptoom-screeningtest voor de eerste keer
gebruikt.

3.1

Waarschuwingen

◼

De Corowell COVID-19 Symptoom-screeningtest is ontwikkeld en getest voor toepassing door één enkele
gebruiker. Gebruik de Corowell COVID-19 Symptoom-screeningtest niet samen met andere mensen, maar
uitsluitend alleen. U kunt echter wel dezelfde app gebruiken om meerdere gebruikers achter elkaar te testen.

◼

Bewaar de Corowell-kaarten niet in de buurt van water of op vochtige plaatsen.

3.2

Voorzorgsmaatregelen

◼

De Corowell COVID-19 Symptoom-screeningtest mag alleen worden gebruikt in een omgeving waarin
weinig sterke geuren aanwezig zijn, zodat de gebruiker de geuren op de Corowell-kaart gemakkelijk kan
waarnemen, zonder afgeleid te worden.

◼

De Corowell COVID-19 Symptoom-screeningtest mag alleen worden gebruikt als de gebruiker een
werkende internetverbinding heeft.
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Algemene functies

Het Corowell COVID-19 Symptoomscreening testsysteem is ontworpen om de gebruiker tijdens het proces te
ondersteunen, zodat de gebruiker thuis of elders met succes een test kan afnemen.
Het Corowell COVID-19 Symptoomscreening testsysteem is ontworpen om de gebruiker tijdens het proces te
ondersteunen, zodat de gebruiker thuis of elders met succes een test kan afnemen
◼

Corowell App (iOS en Android)

◼

Corowell Ticket

Figuur 1 - Corowell COVID-19 Symptom Screening Test System Components
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Het Corowell-systeem gebruiken

Het gedetailleerde gebruik van het Corowell-systeem wordt beschreven in de volgende hoofdstukken.

5.1

De app-software voor de eerste keer laden

Om de app-software voor de eerste keer naar de smartphone van de gebruiker te downloaden, kan de gebruiker
zoeken naar Corowell in respectievelijk de App Store of de Google Store en van daaruit de app downloaden en
installeren.
Scan de QR-code op de achterzijde van de Corowell-kaart, zoals weergegeven in Figuur 2. Van daaruit wordt de
gebruiker doorgeleid naar de App Store waar de app-software kan worden gedownload en geïnstalleerd, zonder
te hoeven zoeken.

Scan deze QR-code om
de app te downloaden

Figuur 2

5.2

Startschermen

Als u de test voor de eerste keer opent, ziet u de volgende schermen, die dienen als introductie van de
screeningtest. Ze verschijnen alleen de eerste keer dat de app wordt geopend en later niet meer (Figuur 3).

Figuur 3

5.3

Scanscherm voor de kaarten

Na de startschermen verschijnt het "Scanscherm voor de kaarten". Eerst moet u de app
nog toegang geven tot uw camera (Figuur 4).

5.4

Selecteer taal

Als u de Corowell-app voor de eerste keer start, neemt de software automatisch de
taalkeuze over die is ingesteld op uw smartphone. U kunt dit op elk moment wijzigen in
de instellingen (Figuur 4).

Figuur 4
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5.5

Kaart scannen

Elke keer dat u een nieuwe kaart scant, moet u eerst de dichtgeplakte kaart voorzichtig openen en vervolgens
met de app de QR-code aan de binnenkant scannen (Figuur 5). Voor dat laatste drukt u eenvoudig op het "+"
teken in het blauwe vlakje onder in het scanscherm voor de kaarten (Figuur 6).

Figuur 5

5.6

Figuur 6

Geurkeuze-scherm

Nadat u de QR-code aan de binnenkant van de kaart heeft gescand, wordt het Geurkeuzescherm geopend (Figuur 7). Daar moet u de geur aangeven die u heeft geroken nadat u
met uw vingernagel of een muntstuk over het groene geurgebied (Figuur 5) heeft gekrast.
Klik vervolgens op "Bevestigen" onderaan het scherm (Figuur 7).

5.7

Scherm met COVID-19 vragenlijst

Hier moeten de zeven (7) vragen ALLEMAAL naar waarheid worden beantwoord (Figuur 8).
Alleen als u op ALLE vragen JA of NEE heeft geantwoord en de schuifregelaar
dienovereenkomstig is aangepast, kunt u doorgaan, door te klikken op Bevestigen..
Figuur 7

Figuur 8
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5.8

Voer naam en gegevensprivacy in

Vervolgens wordt het scherm geopend zoals weergegeven in Figuur 9. Hier moet u uw
naam invoeren (of de naam van de persoon die de test daadwerkelijk heeft afgelegd,
bijvoorbeeld uw kinderen).

Dit is erg belangrijk omdat later, als u uw Corowell-PAS voor verificatie aanbiedt, door
derden mogelijk om een ID kan worden gevraagd ter bevestiging van de identiteit.

U dient ook het privacybeleid te accepteren, dat u op elk moment in detail kunt lezen via de
link (Figuur 9) of in de Instellingen.
Figuur 9

5.9

Scherm Corowell GESLAAGD

Nadat u voor de Corowell COVID-19 Symptoomscreeningtest bent “geslaagd”, opent zich
het scherm van Corowell-PAS (Figuur 10). Daar ziet u de naam die u eerder heeft
ingevoerd, plus de datum en het tijdstip waarop u de test heeft gedaan. Dit is nodig, omdat
als uw Corowell-PAS door een derde partij wordt beoordeeld, de tijd en datum waarop u
slaagde van belang is.
Beheerders van hotels, restaurants, luchtvaartmaatschappijen, enz. accepteren alleen
Corowell PAS, die niet ouder zijn dan 6, 12, 24, 48 of 72 uur. Deze acceptatiecriteria
worden ter plaatse aan u meegedeeld

5.10 Scherm Corowell MISLUKT
Figuur 10

Als u niet slaagt voor de Corowell-test, verschijnt dit scherm. Als u de indruk heeft dat u "alleen
maar" iets fout heeft gedaan, kunt u de test altijd herhalen met een nieuwe kaart. Als u echt
niets ruikt, of als u op een van de eerste 5 vragen JA heeft geantwoord, of NEE op de laatste
vraag, dan raden we u aan om u door een zorgverlener te laten onderzoeken op een mogelijke
COVID-19-infectie.
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Foutmelding "Sorry, we kunnen uw kaart niet verwerken"

Dit scherm (Figuur 11) verschijnt als u uw kaart voor een tweede keer probeert te gebruiken,
of als u een kopie of een valse Corowell-kaart heeft.

Figuur 11
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Instellingen

In de Instellingen (Figuur 12) kunt u deze gebruiksinstructies openen
en de veel gestelde vragen lezen.
Hier vindt u ook het privacybeleid (in uw taal) en kunt u onze website
corowell.com bezoeken.

In het veld "Over" het officiële medische hulpmiddel vindt u informatie
over ons product (Figuur 13).

Figuur 12
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Figuur 13

Service en garantie

We bieden u een uitgebreide, wereldwijde garantie, die ingaat op de aankoopdatum. Vraag uw aanbieder naar
details en de garantieperiode. Deze garantie dekt alle materiaal- en/of fabricagefouten.
De garantie dekt geen schade als gevolg van onjuist gebruik of onderhoud, blootstelling aan chemicaliën,
onderdompeling in water of onjuiste blootstelling. Bij schade, veroorzaakt door derden of niet-geautoriseerde
servicecentra vervalt de garantie.
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Symbolen

In de bovenstaande informatie worden verschillende symbolen gebruikt. Deze worden hieronder uitgelegd:

MD

Medisch hulpmiddel

Referentienummer

Serienummer

Productiedatum

Producent

Droog bewaren

Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Beschermen tegen zonlicht

Temperatuurgrenzen

Zie gebruiksinstructies
Conformiteitsmerk van de Europese Gemeenschap
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