TEST JEZELF

Met deze afnamekit test je genitaal (vagina) op Mycoplasma. Jouw
lichaamsmateriaal wordt onderzocht in ons laboratorium (ISO-15189). Uitslagen
worden geautoriseerd door een microbioloog. Je vraagt zelf de uitslag op via
testalize.me/uitslag met de code op de codekaart.

BIJSLUITER

Test pas 14 dagen na het laatste onveilige
seksuele contact. Eerder testen heeft geen zin!

BEWAAR JOUW CODEKAART!
In de retourbox vind je jouw codekaart. Hiermee vraag je de uitslag op.
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Bewaar die codekaart dus! Of maak er een foto van. Zonder code geen uitslag!

BIJSLUITER

CODE

C

CODEKAART

D

BUISJE*

E

WATTENSTAAFJE**

F

SEALBAG***

1

*** sealbag | Daklapack

B

RETOURBOX

** wattenstaafje | Aptima® Multitest Swab (SW) CE0843 MDD 93/42/EEC | Hologic Inc.

A

* buisje | Aptima® Multitest Swab Transport Medium (STM) | Hologic Inc.

GEBRUIK

CODE

2

3

4

5

Haal de codekaart (C)

Spreid de schaamlippen*,

Draai het buisje open.

Draai het buisje goed

De retourbox verstuur

uit de retourbox (A)

houd het wattenstaafje

Doe het wattenstaafje

dicht. Stop het in de

je nu via de PostNL

en bewaar deze code!

(E) op de breuklijn vast.

erin en breek het af op

sealbag (F) en plak deze

brievenbus naar ons lab

Breng het wattenstaafje

de breuklijn.

dicht. Doe de sealbag in

(testalize.me/retourbox).

Laat de vloeistof in het

5 cm in de vagina. Strijk

de retourbox en vouw

buisje (D) en vermijd

30 seconden langs de

deze dicht.

huidcontact. Niet om

vaginawand.

DOE DE RETOURBOX
IN DE BRIEVENBUS

in te nemen.
Vraag binnen 48 uur na ontvangst (ma - vr) de uitslag op met jouw codekaart via testalize.me/uitslag.
* neem een makkelijke houding aan, vergelijkbaar met de houding voor het inbrengen van een tampon.

