
Vruchtbaarheids
Check'

Ma n nel ijke vruchtbaarheidstest Zelf meten Eerder weten

PRINCIPE
Vruchtbaarheids-Checko rs een thuistest om de
kwallteit van het sperma te kunnen bepalen. Met
de test bent u in staat om zelf snel vast te steilen
of u als man vruchtbaar bent of niet.

Vruchtbaarheids-Chêck@ vertelt u:
. oÍ het aantal spermacêl en boven of onder de

20 miljoen per millillter ligt, normaawaardê*

De sneltest Vruchtbaarheids-Check@ is de enigê mannelijke vÍuchtbaarheidstest
die een duidelijk positieÍ of negatiet resultaat laat zien,

. Naar vastgesteld criterium van de Warld Health Organízatíon WHO). Een waarde baven
de 20 miljaen/miililiter geldt als vruchtbaar

BELANGRIJKË INFORMATIE
. Lees de gebrurksaanwjzing zorgvuldig en compleet door voordat u begrnt met testen
. De test na de uiterste houdbaarheidsdatum (EXP) niet meer gebruiken
. Buiten beíe k van krnderen bewaren
. Gebruik de test niet als anticonceptiem ddel
. Dê test behoedt u nlet voor seksuele overdraagbare aandoeningen (SOA's)
. Voer de test u t n een goed verlichte ruimte. Testpersoon mag niet kleurenblind zln
. Dê test s voor eenmalig gebruik

VOORBEREIDING
Om foutvrrle resultaten te verkrilgên dienen de aanwrlzingen n deze brlslurter precies te
worden gevolgd.
. Lees de blslulter compleet door
. Wees eÍ zeker van dat alle componenten aanwezig zijn
. Gebrruik een êjaculaat (spermamonster) da|2-7 dagen na de aatste zaadlozrng is

afgenomen
. Voer de test uit
. Lees het resultaat aÍ
. lnÍormeer bij de distributeur of uw arls indien u er niet zeker van bent het resu taaï ooed

te hebbên gerhterpreteerd

INHOUD VERPAKKING
De klt bevat de volgende componenten:
1 Testcassette (verpakt in luchtdichte folie)
2. Plpet
3. Beker om ejaculaat n op te vangen
4. Tube met oplossingsvloerstof
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Indien een van de componenten ontbreeK ot beschadigd is, d ent de test ïe worden
gerui d. Neem contact op met uw verkoper.

Extra benodigd
. Stopwatch oÍ horloge

WAARSCHUWING EN VOORZORGSMAATREGELEN
AlLe componenten zijn zekeÍ niet gifiig indien ze worden gebruiK volgens voorschrift.
lndien de oplosslngsvloeistoÍ in contact komt met de ogen kan dit tot irrltatie eiden. De
ogen direct urtspoelen met ruim water. Ale componenten kunnen bij het normale huisvuil.

EJACULAAT OF SPERMAMONSTER
Wacht minstens 48 uur na de laatste zaadloz ng, maar njet anger dan / dagen, voordat u
een ejaculaat afneemt. Verzamel het ejaculaat in de meegeLeverde beker.
. Ejaculeer direct in de beker. Vang het complete elacu aat op. Gebíuik het

spermamonster niet als n et het gehele elaculaat is opgevangen. Spoel de b'eker dan uit
met lauwwarm water en wacht wederom 48 uur voordai u een n euw ejaculaat afneemt.

I Zet de beker na afname ejaculaat op een v akke ondergrond
. Voer nu de test uit en volg de aanwrjzingen nauwgezet
. Het spermamonster dient b nnen 3 uur te worden gêtest

VRUCHTBAARHEIDS-CHECK@ UITVOERING VAN DE TEST
Plaats de test op een vLakke ondergrond en houd een stopwatch of horloge gereed.
1. Laat het spermamonster in de beker 20 minuten staan

Het spermamonster is n et vloêlbaar genoeg om direct te gebruiken. Wacht daarom
20 minuten tot het monster meer verdund s. Het monster kan tot 3 uur na aÍname
worden gebrurl<t. Gebruik het monster niet als u b nnen deze trld niet heeft getest en
wacht wederom 48 uur met het aÍnemen van een nieuw ejaculaat.
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2. Plaats alle componenten op een vlakke en schone ondergrond
Open de Íolie en neem de pipet, de oplossingsvloetstof en de testcassette uit de
verpakkrng

3, Vul de pipet tot aan de markering met het ejaculaat
a) Gebruik het pipet om het ejaculaat door te roeren
b) Houd het pipet in het ejaculaat. Neem het ejaculaat op n de plpet
(uitêinde pipet tot aan zwarte lun omhoog trêkken) ên voorkom luchtbellen
en vast of verkleefd mateÍaal. Indien er toch luchtbel etles ontstaan n
hêt prpet, druk deze dan uit en bêgin opn euw met het opnemen van het
materiaal in de pipet. Wees er zeker van dat de pipet is gevuld tot aan
de zwarte lljn. Voeg eventueel iets toe of verwijder wat rndien dat niet het
qeva is.

4. Voeg het opgenomen elaculaat in he: pipet toe aan het Ílesje met
oplossingsvloeistoÍ 

I
c) Ejaculaat toevoegen aan heï flesje met vloeistof meï behulp van het pipet I

5. Sluit het Ílesje vervolgens en meng het êjaculaal met de vloeistoÍ I
d) Wees er zekeÍ van dat het ejaculaat goed is gemengd meï de vloeistoï
e) Draai hel dopje op het flesje en vernreng de inhoud. Dii kunt u het beste j
doen door hel Ílesje rustrg lienmaal te schudden. Bij een dikker of vaster h.€
ejaculaat schudt u nogmaals tlenmaal. Het schudden drent rust g gedaan te ;
worden waarbrj er gêên schuim gevormd mag worden.

6, Wacht 2 minuten voordat u de volgende stap uitvoert
7. Druppêl vervolgens in het Sample venster (S) 6 VOLLE DRUPPELS

Druppel de rnhoud op de testcassette. Verwr;der eerst de testcassette uit de fo e en
leg deze op een vlakke ondergrorrd. De gemengde irrhoud van tret flesje voegt u loe
aan de test dooÍ n de opening (S) zes druppels toe te voegen. Voeg de druppels
toe aan de open nq (S).

9. Wacht 7 minuten voordat u het lestÍesultaat afleêst
Gebrulk de stopwatch oÍ he1 hor oge om direct nadat u het ejaculaat op de test heeft
aangebracht, precies 7 minuten te wachlen. Aflezen voor of na deze tijd kan een loutief
resultaat opleveren.

AFLEZEN VAN HET RESULTAAT
. Lees het resu taat af in een goed verlichte ruimte
. In sommrge gevallen zijn de lUnen zwak aanwezig, waarbij de rechterlijn zwakker kan zrjn

dan de lrnker i1n.

Belangriike opmeÍking
De lrlnen niet met elkaar vergelijken. De sterkte van de lijnen is niet van belang. Bij een
zichtbare 1ijn (zwak of sterk) s de uitslag: Ja.

Controleer eerst oÍ de test goed functioneert. ln beide testvensters dtent een lijn
te verschijnen bij C (Controle). Verschtjnt êr geen lrjn bU C, dan is de test niet goed
uitgêvoerd en d ent u de test te herhalen met een nleuwe verpakk ng.

U ziet een rjn bij "T"? JalNee?

U zret een lilnblj "C"? JalNee?

lndien u beide vragen met nee heeft beantwoord is het resultaat
ongeldig. Herhaal de test met eên nreuwe vêrpakking.

BEOORDELING VAN DE TEST

Vruchtbaar:
lndien u zowel bU "T" als brl "C" een lijn heÍkent, bedraagt de
hoeveelhêd spermacellen mrnimaal 20 miljoen per millillter.
De test is positief.

Het elaculaat van vruchtbare mannen bevat gemiddeld 20 miljoen spermacellen per
mill liter of meer. Deze waarde is bepaad aan de hand van talrjjke studies en wordt
a s maatstaÍ gehanteerd door de Wereld Gezondherds Organlsatie. Het resu taat
alleên bepaa t niet oÍ u daadwerkelrjk vruchtbaar bent. Andere factoíen kunnen de
vruchÍbaarhe.d ook bernv oeden.

Onvruchtbaar:
lndien bil "T" geen liln verschijnt en wel bij "C" is het aanta
spermacellen minder dan 20 mllloen per m liliteÍ.
De test is negatieÍ.

De waarsch jnljkheid om op een natuurlrjke manier vader ïe worden is zeer ger ng
Laat uw sperma controleren bij uw arts om behandelmethoden te bespreken.

Ongeldig:
Verschljnt er br1 "T" we, maar bil "C" geen lijn, dan is de test
onge dig. U dlent dan een nleuwe lest u t te voeren.
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ZO VERMIJD U ONGELDIGE UITSLAGEN
' Lees het resultaat niet te vroeg en niet tê laat af. U dient / minuten aan te houden direcl

nadat u de oplossing ( = ejaculaat + v oersto0 op de test heeft aangebracht.
. Druppel de oplossrng in hêt Samp e veld (S) en n el tn het resultaat vensterl
. lvleng het ejacu aat goed door, voordat u de vloeistof toevoegt.
. Let er op nlet te veei of te we nig oploss ng toe te voegen aan de test. Dien exact zes

druppels toê.
. lvleng het ejaculaat en de vloeistof goed door voordat u het met de pipet opneemt.
. Voorkom dat u de op ossing te vroeg opneemt met de p pet. De oplossinq dient u 2

minuten te laten staan.
. Let er op dat er voldoende sperma wordt toegevoegd aan de vloeistof. De p pet dient

tot aan de rwane l.n gevL d te I in.
. Wees êr zeker van dat u het comp ete ejaculaat opvangt, voora de eerste druppe s.
. Slechtziendheld of kleurenblindheid kunnen de interpretatie van de test bernvoeden.
i Een fout testresultaat kan optreden lndien u een test uitvoêrt met spenina dat niet rs

afgenomen tussen 48 uur en 7 dagen na de aatste zaadaztng.

VEELGESTELDE VRAGEN
1. Mijn eiaculaat is ook na 20 minuten nog niet voldoende vloeib*r. Kan ik dè

test toch uitvoeren?
Somm ge elaculaten worden minder snel vloeibaar dan andere. Vruchtbaarheids-
Check@ kan een ge d g resultaat geven, ook ndien uw ejacu aat n et z chtbaar
vloeibaarder is geworden. Van bêlang is dat het 20 minuten heeft gestaan, dat u het
goed heeft doorgeroeÍd en dat de "vaste" bestanddêlen nlet worden gebruikt om te
vermengen met de oploss ngsvloerstof. Het ejaculaat kan verder vloelbaar worden
gemaakt door het wat langer te laten staan oÍ te verwarmen tot I chaamsiemperatuur.
Neem het meesï voebare gedeelte op met de ppet. Inden het ejacuaat helemaa niet
vloeibaar wordt oÍ ind ên êr te wein g is om de pipet te vulen tot aan de zwarle streep,
gooi de test dan weg en hêrhaa de têst na minimaal 48 uur. lndien bj een 2e tesï
hetzelÍde prob eem optreedt, kunt u Vruchtbaarheids-Check@ niet gebrulken. Neem
n dat geval contact op met uw arts om uw sperma op een andere maniêr te laten
onderzoekên.

2. Na 7 minuten was êr geen liin waarneembaar, lateÍ êchter zag ik wel een
Testlïn. ls het resultaat dan alsnog positieÍ te noemen?
ln somm ge gevallen kan het voorkomen dat er na 7 m nuten een Testl jn verschijnt. Hel
is daarorn van belatrg 

'rct 
resuliaal na èxacl Z minLiten af le lezen. Hel allezen na oÍ

voor deze tijd kan tot foute testresu taten leiden.
3. Hoè betrouwbaar is de test?

In een vergelijk met een standaard microscooptest n een laboratorium is gebleken
dat de u tslag van de Vruchtbaarheids-Check een overeenkomst vertoont van meêr
dan 98% bij een bepaing of het spermamonster meer oÍ minder dan 20 miljoen
spermatozorden bevat pêr m ll I ter sperma.

4. Wat betekent êen positieÍ resultaat?
Deze uitslag houdt in dat er meer dan 20 miljoen spermatozotden zijn gemeten
per mi lilitêr sperma. Deze grens wordt door de Wereld Gezondheid Orqan satie
aangehoudên as normaal voor vruchtbare mannen. Dit betekênt echter nlet dat u
per se vruchtbaar bênt. Er kunnen ook nog andere factoren een rol spelen. Indien uw
pafrner na enkele maanden nog steeds niet gewenst zwanger is raden wij u aan om
contact op te nemen met uw (huis)arts voor verder onderzaek naar de vruchtbaarhe d
van u en uw partner.

5. Wat betekent een negatief resultaat?
Deze uitslag houdt in dat er minder dan 20 m ljoen spermatozotden ziln gemeien
per milliliter sperma. Dezê grens wordt door de Wereld Gezondheld Organisatie
aangêhoudên voor verm nderde vruchtbaarheid bil de man. Belangrlki het aantal
spermatozo den kan w ssêlen. Aan te raden valt om de test nog een keer te herhalen
b j een nêgatief resultaat. B j een oÍ meerdere negatieve resultaten raden wil u aan
contact op te nemen met uw (hu s)arts voor een verder vruchtbaarheidsonderzoek.
LFT OP: Vruchtbaarhelds-Check mag noot als anticonceptiê têst worden gebruikt.
Ondanks een negatief resu taat kan het toch za zjn da| uw partner zwanger raakt.

Bij vragen neemt u contact op via: info@vruchtbaarheids-check.nl
oÍ www.vruchtbaarheids-check.nl

Gebruikte symbolen

m Gebruiksaanw JZ ng zorgvuld g
door ezen V AantaL testen per verpakk ng nl Fabrikant

A lêen voor ln Vitro Diagnostiek
(VD) E

Vervaldatum & Test s voor eenmalig gebruik

ll- 30"c

,"C -I
Droog bewaren tussen de 2-30'C Zre verpakk ng Niet invri-azen
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