NormaTest™ Bijsluiter
Gebruiksaanwijzing en testprocedure

1. Neem een NormaTest™ staafje uit de verpakking.

Beoordeling van het resultaat

2. M
 aak de folieverpakking van het NormaTest™ staafje open.
Als het staafje beschadigd is of het uiteinde is verkleurd dan
moet u het weggooien en een nieuw staafje pakken.

Positieve uitslag

3. Z org ervoor dat het uiteinde van het staafje nergens mee in
contact komt voordat het in de vagina wordt ingebracht.

      

4. H
 oud het NormaTest™ staafje tussen duim en wijsvinger
alleen vast ter hoogte van de ronde handgreep.

5. S preid met uw vingers de schaamlippen rond de opening van
de vagina zodat deze zichtbaar wordt.         

Als het uiteinde na 10 seconden blauw of groen verkleurt, dan
is de kans groot dat er sprake is van een bacteriële of parasitaire infectie. Als het gele uiteinde gedeeltelijk blauw of groen
verkleurt moet dat worden beschouwd als een positieve uitslag.

Belangrijk: Als u zwanger bent en het uiteinde verkleurt
blauw of groen, dan kan dat wijzen op lekkage van
vruchtwater.
Doorgeven van de uitslag aan uw huisarts
Een positieve uitslag moet worden doorgegeven aan uw huisarts.

Negatieve uitslag
6. S chuif het gele uiteinde van de NormaTest™ in de vagina tot
aan de ronde handgreep of tot uw vingers tegen de huid rond
de vagina komen (ongeveer 5 cm diep) en roteer het staafje
enkele malen. Raak de ingang van de vagina niet aan.

                        

Als het uiteinde na 10 seconden niet verkleurt, dan is de kans op
het hebben van een bacteriële of parasitaire infectie klein.

7. N
 eem de NormaTest™ uit de vagina. Zorg ervoor dat het
uiteinde nergens tegen aan komt en controleer of er een
zichtbare hoeveelheid afscheiding aan het uiteinde zit.
8. W
 acht 10 seconden. Kijk dan of het uiteinde van de
NormaTest™ van kleur veranderd is (van geel in blauw of
groen). Let op: als er bloed op de NormaTest™ aanwezig is
moet de testuitslag worden genegeerd.
9. G
 ooi de NormaTest™ na gebruik weg zoals andere producten
voor vrouwelijke hygiëne.

Herhalen van de test
Als u niet zeker bent dat het uiteinde vaginale afscheiding bevat,
moet de test worden herhaald. Als tijdens een van de twee tests
een blauwe of groene verkleuring van het uiteinde zichtbaar is,
is de kans op het hebben van een bacteriële of parasitaire infectie
groot.

Bewaren en houdbaarheid
Bewaar de verpakking bij kamertemperatuur op een droge plaats.
Let op de vervaldatum die op elke verpakking is vermeld.

