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ZELFTEST

Het resultaat wordt als negatief beschouwd,  
wanneer er alleen een paarse lijn bij " " verschijnt. 
Een negatief resultaat kan pas met zekerheid  
worden vastgesteld nadat de reactietijd van 15 minuten 
volledig verstreken is.

Bij een negatief resultaat is een Chlamydia tracho-
matis-infectie hoogstwaarschijnlijk uitgesloten.  
Toch is het raadzaam om u regelmatig door een arts te 
laten onderzoeken.

Het resultaat is ongeldig als er geen paarse lijn bij "
" of alleen een lijn bij "T" op het testveld verschijnt, 

of wanneer het gehele testveld gelijk matig paars  
gekleurd is. Mogelijke oorzaken van een ongeldig 
resultaat zijn een beschadigde (aluminium) verpakking 
van de testcassette of het wattenstaafje, onjuiste 
bewaring of een verkeerde toepassing. Stel alle testma-
terialen buiten gebruik en wend u per e-mail  
tot de distributeur.

Het monster wordt als positief beschouwd, wanneer 
binnen de reactietijd van 15 minuten in het resultaat-
veld (bij " " en " ") twee paarse lijnen verschijnen, 
ook als de lijn bij " " zeer onduidelijk is. Een positief 
resultaat kan vaak ook al worden bepaald voordat de 
reactietijd van 15 minuten volledig verstreken is.

Een positief resultaat moet u met uw arts bespreken. 
Neem deze gebruiksaanwijzing mee wanneer u de arts 
bezoekt. Deze kan zich dan een preciezer beeld vormen 
van de test die u hebt uitgevoerd.

Negatief resultaat Ongeldig resultaatPositief resultaat

Om het resultaat te beoordelen, moet u eerst controleren of er een lijn zichtbaar is in het testvenster onder (C). Het maakt niet uit hoe 
duidelijk of onduidelijk de controlelijn zichtbaar is.

 • Wacht 5 minuten. Gedurende deze wachttijd  
blijft het wattenstaafje met het uitstrijkje (1) in de 
flacon (2). Als u langer of korter wacht, kan dat  
een onjuiste uitslag opleveren.
 • Druk het wattenstaafje (1), voordat u het verwij-
dert, goed tegen de zijwand van de flacon (2) uit.

 • Leg de onderdelen van de test voor u op tafel.

Inhoud:
(1) wattenstaafje voor 

uitstrijkje
(2) flacon met buffer
(3) testcassette met 

droog middel in  
aluminium verpakking

 • Neem een comfortabele houding aan, zoals bij het 
inbrengen van een tampon.
 • Breng het wattenstaafje (1) voorzichtig in tot aan 
de baarmoederhals (aan het einde van de vagina). 
 • Draai het wattenstaafje (1) gedurende  
ca. 30 seconden gelijkmatig rond en trek het er 
langzaam weer uit.

 • In de flacon met buffer (2) bevindt zich opzettelijk 
weinig buffer. Doop het wattenstaafje (1) met het 
monster tot op de bodem in de flacon.
 • Draai het wattenstaafje (1) in de buffer rond  
en druk het meermaals tegen de zijwand  
van de flacon uit, opdat het monster goed in de 
buffer wordt verdeeld.

 • Houd de flacon (2) met de dop omhoog en breek 
het uiteinde eraf door te knikken.

 • Exact 15 minuten na het aanbrengen van de 2 druppels kunt u het resultaat 
aflezen.
 • Na meer dan 20 minuten is het testresultaat niet meer betrouwbaar.

 • Verwijder het wattenstaafje (1), sluit de flacon (2) 
en draai het nog eenmaal.

Voorbereiding:
Vóór de monsterafname mag u ten minste 1 uur niet plassen, want dat kan  
een onjuiste uitslag opleveren. Voer de test in een rustige omgeving uit. Neem het 
wattenstaafje (1) uit de verpakking.
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 • Breng nu, zoals afgebeeld, 2 druppels monster  
aan op het monsterveld "S" van de testcassette (3).
 • Zorg ervoor dat er geen vloeistof op het reactieveld 
terechtkomt.

Chlamydia
Sneltest voor eigen gebruik. Zo voert u de test uit:
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