
GEBRUIKSAANWIJZING EXTRA VROEGE ZWANGERSCHAPSTESTSTRIPS 
 
De extra vroege zwangerschapstest van thuistestenkopen.nl is eenvoudig thuis uit te voeren. De test is al 6 dagen voor 
de verwachte menstruatie uit te voeren. Een zwangerschapstest detecteert het humaan choriongonadotrofine (hCG) 
in je urine dat al in een zeer vroeg stadium van je zwangerschap aanwezig is.  
Bij een vroege zwangerschap neemt het zwangerschapshormoon in de eerste dagen snel toe. Wanneer u test op de 
dag van de uitgebleven menstruatie, dan kunt u op elk gewenst moment van de dag de test uitvoeren. Test u eerder, 
dan raden wij aan om ochtendurine te gebruiken omdat de concentratie hCG dan hoger is. Vermijd het teveel drinken, 
voordat u start met testen.  
De resultaten van deze test zijn zeer betrouwbaar (>99%) en gemakkelijk af te lezen van het controlevenster.   
Lees voor gebruik aandachtig de testprocedure door!  
 
Testprocedure 

1. Haal de strip uit de verpakking.  
2. Vang wat urine op in een schoon bakje of bekertje 
3. Dompel de strip in de urine met het pijluiteinde in 

de richting van de urine.  
Let op! De strip mag niet verder dan de MAX-streep 
ondergedompeld worden. 

4. Houd de strip tenminste voor 15 seconden in de 
urine zodat de strip voldoende urine bevat.  

5. Leg de test op een vlakke niet-absorberende 
ondergrond met het testvenster naar boven. 

6. U ziet nu dat er in het testvenster 1 of 2 lijnen 
tevoorschijn komen. Lees tussen de 2 en 5 minuten 
het testresultaat af. Let op: wacht niet langer met 
beoordelen van de testresultaten dan 10 minuten.  
Deze uitslag kan namelijk ongeldig zijn. 

 

Resultaat 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Negatief (niet zwanger): als er slechts één roze lijn verschijnt in het controlevenster (C), kunt u ervan uitgaan dat u niet 
zwanger bent. 

Positief (zwanger): als er roze lijnen verschijnen in zowel het controlevenster (C) en het testvenster (T), kunt u ervan 
uitgaan dat u zwanger bent. 

Ongeldig: als er geen duidelijke roze-paarse gekleurde lijn zichtbaar is in het testvenster, is de test ongeldig. Het wordt 
aanbevolen om in dit geval de test te herhalen. Neem contact op met thuistestenkopen.nl als het probleem aanhoudt. 
 

 
 
 
 
 
 



Verpakkingsinhoud 
1. Strip in foliezakje 
2. Droogmiddel 
3. Bijsluiter  

 

Benodigdheden  
1. Klok of timer  
2. Schoon bakje  

 
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen  

1. Lees deze bijsluiter goed door voordat u begint met testen. 
2. Alleen voor in-vitro gebruik 
3. Alleen voor extern gebruik, niet doorslikken 
4. Gebruik deze test niet na de houdbaarheidsdatum. 
5. Open het foliezakje pas wanneer u klaar bent om te testen. Gebruik de test niet wanneer u ziet dat het 

foliezakje is beschadigd of al open is.  
6. Deze test is niet geschikt voor hergebruik. Na gebruik kan de test bij het afval.  
7. Raak de absorberende strip van de test niet aan. Houd de test vast aan het blauwe uiteinde.  
8. Houd deze test buiten het bereik van kinderen. 

 

Bewaren 
De thuistestenkopen.nl zwangerschapstrips moeten worden bewaard in het ongeopende foliezakje bij een 
kamertemperatuur tussen de 2 en 30 °C. Vries de test niet in.  
 

Beperkingen 
1. Vermijd veel drinken voordat u de test uitvoert.  
2. Heeft u negatief resultaat, maar vermoedt u toch zwanger te zijn, neem dan contact op met een arts.  
3. Vruchtbaarheidsmedicijnen met hCG kunnen misleidende resultaten geven.  
4. Buitenbaarmoederlijke zwangerschap, cysten op de eierstokken en menopauze kunnen een vals positieve 

uitslag geven.  
5. Wanneer je de test binnen 8 weken na een bevalling of miskraam uitvoert bestaat er een kans op een vals 

positieve uitslag. U dient in dit geval een arts te raadplegen voor het interpreteren van het resultaat.  
6. Alcohol kan een verstorende werking hebben op het resultaat van de test. Vermijd daarom het drinken van 

alcohol voordat u de test uitvoert.  
 
Prestatiekenmerken 
10mIU/ml = extra vroege zwangerschapstest 
  
Betekenis symbolen 
 
 

	

	

	


