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Leidapharm Zwangerschapstest 
Betrouwbaar, simpel, snel 
 

Productinformatie voor de gebruikster 
 
Voordat u de test uitvoert is het belangrijk deze productinformatie goed te lezen. 
De test is betrouwbaar indien de instructies goed en zorgvuldig worden uitgevoerd. Deze 
zwangerschapstest is eenvoudig met wat urine uit te voeren. U kunt binnen vijf minuten 
vaststellen of u zwanger bent of niet. Deze zwangerschapstest is even betrouwbaar als de 
zwangerschapstest die door de huisarts of laboratorium wordt uitgevoerd. De betrouwbaarheid 
is ongeveer 99%. De gevoeligheid is 10 mIU/ml. 
 
Hoe werkt deze test? 
Met de teststick kan de aanwezigheid van het zwangerschapshormoon hCG in de urine worden 
aangetoond. Dit hormoon komt alleen voor in uw urine als u zwanger bent. 
Uitzonderingsgevallen zijn het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. 
 
Vanaf wanneer is deze test te gebruiken? 
De zwangerschapstest kan al worden gebruikt vanaf de eerste dag van de verwachte 
menstruatie. U kunt de zwangerschapstest op elk moment van de dag doen. Echter heel vroeg 
in de zwangerschap (8-10 dagen na de bevruchting) is het hCG-niveau in de urine nog laag. U 
kunt dan het beste ochtendurine gebruiken. De test is voor eenmalig gebruik. 
 
Uitslag van de test. 
Voor een goede aflezing van het resultaat moet er altijd een roodkleurig bandje te zien zijn in 
het controlevenster. Indien dit niet het geval is dan is de test niet goed uitgevoerd. Zie ook de 
onderstaande tekening. Het wel of niet zwanger zijn kan worden afgelezen in het testvenster. Is 
in het midden van het testvenster een roodkleurig bandje aanwezig ( hoe dun ook ) dan bent u 
zwanger. Is alleen in het controlevenster een bandje aanwezig dan bent u niet zwanger. 
 
Opmerkingen. 
Wanneer de test aangeeft dat u zwanger bent dan raden wij u aan contact op te nemen met uw 
huisarts of verloskundige in uw woonplaats. Medische begeleiding tijdens de zwangerschap is 
belangrijk voor u en de baby. 
 
Bewaarcondities. 
1. Elk doosje bevat een productinformatie en een Leidapharm zwangerschapstest. De 

zwangerschapstest is verpakt in een ongeopende luchtdichte verpakking. 
2. Deze test is uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik. Niet innemen. 
3. De ongeopende luchtdichte verpakking dient minimaal bewaard te worden tussen de 4-

30ºC. 
4. De test niet gebruiken als de luchtdichte verpakking beschadigd of open is of als de daarop 

vermelde expiratiedatum is verstreken. 
5. Na het openen van de luchtdichte verpakking de zwangerschapstest direct gebruiken. 
6. Buiten bereik van kinderen bewaren. 
7. Na gebruik, kunnen alle onderdelen worden weggegooid. 
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Instructies voor het gebruik 

1. Neem de luchtdichte verpakking met daarin de teststick uit 
het doosje. Maak de luchtdichte verpakking open (figuur 1) 
en neem de teststick eruit. Gebruik de test direct na het 

openen van de luchtdichte verpakking. 
 

2. Trek de kap van de teststick (figuur 2). Alleen het deel van de 
teststick dat door de kap bedekt was mag met de urine in 
aanraking komen. U kunt voor de verdere uitvoering van de 
test kiezen uit een van de twee onderstaande manieren (3a of 

3b). 
 

3a. U houdt de teststick gedurende 5 tot 10 seconden in de straal 
van uw urine (figuur 3a). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3b. U vangt wat van uw urine op in een bekertje en zet daar de 

teststick gedurende 5 tot 10 seconden in (figuur 3b). 
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Het is belangrijk dat u zich houdt aan de aangegeven tijden voor het in de urine houden van de 
teststick. Het langer in de urine houden van de teststick kan het resultaat 
beïnvloeden. Er vormt zich dan geen enkele lijn. 
 

 
4. Doe de kap weer op de teststick (figuur 4) en leg deze plat neer 
met de vensters naar boven. 
 
5. Wacht 5 minuten. In het controlevenster en soms ook in het 
testvenster ontstaat een roodkleurig bandje (figuur 5a en 5b). 
 
6. Een roodkleurig bandje in het controlevenster geeft aan dat 
de test goed is uitgevoerd (figuur 5a). 
Als er na 10 minuten nog geen roodkleurig bandje in dit venster 
ontstaat is de test niet goed verlopen.  
 
7. Als er behalve een roodkleurig bandje in het controlevenster, 
ook een roodkleurig bandje in het test venster ontstaat, bent u 
zwanger (figuur 5b). 

 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
Maakt het uit of ik veel (water) heb gedronken? 
Als u veel water (bier, frisdrank, etc.) hebt gedronken, zal dat uw urine verdunnen, waardoor de 
hCG minder gemakkelijk wordt aangetoond. U kunt het beste normaal drinken. 
 
Ik heb de absorptiestrook langer dan 10 seconden in de urine gehouden. 
Dat geeft niets. Een paar seconden extra maakt geen verschil voor het resultaat. 
 
Ik heb de absorptiestrook minder dan 5 seconden in de urine gehouden. 
Er kan te weinig urine zijn opgenomen. Kijk naar de controlelijn in het kleine deelvenster. 
Verschijnt deze, dan is de test goed gegaan en is het resultaat betrouwbaar. Is er geen 
controlelijn verschenen, dan is het aan te bevelen om de test te herhalen met verse urine en 
een nieuwe zwangerschapstest. 
 
Wat kan er aan de hand zijn als de resultaten niet lijken te kloppen? 
Als u niet kunt vaststellen of er nu wel of geen duidelijke testlijn is verschenen, kan de hCG-
spiegel nog heel laag zijn. Herhaal de test na 2 á 3 dagen met verse urine en een nieuwe test. 
Als u zwanger bent, zal deze lijn donkerder zijn dan bij uw eerste test. Bepaalde 
geneesmiddelen die hCG bevatten of die in combinatie met hCG worden gebruikt (zoals 
Pregnyl, Porfasi en Pergonal), of uitzonderlijke medische omstandigheden, kunnen een vals 
positief resultaat geven. Alcohol, pijnstillers, antibiotica, anticonceptiepillen (“de pil”) en 
hormoonbehandelingen met clomifeencitraat (Chlomid, Serophen) hebben normaal gesproken 
geen effect op het testresultaat. Als u de afgelopen 8 weken bent bevallen, of als u in die 
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periode een miskraam of abortus hebt gehad, kan de hCG-spiegel nog hoog zijn. In dat geval 
zal de test positief zijn. 
 
Als ook bij herhaling van de test na enkele dagen de testuitslag nog negatief is en de 
menstruatie toch uitblijft, raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts. Voor vragen 
over onze zwangerschapstest kunt u terecht bij uw apotheek.  
Of u kunt contact opnemen met 085–0160336. 
 
Fabrikant: 
VEDA.LAB 
Rue de l’Expansion 
ZAT du Londeau-Cerise BP 181 
61006 Alencon Cedex 
Frankrijk 
 
In de handel gebracht door: 
Leidapharm B.V. 
Archimedesweg 2 
2333 CN Leiden 
 
Deze tekst is voor het laatst herzien in: mei 2016.  
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