
Aanwijzingen voor het opvragen 
van de uitslag / Garantie informatie

Na het invullen van serie-, codenummer en ge-
boortedatum klikt u op ‘uitslag opvragen’ om uw 
persoonlijke uitslag te bekijken.

Wanneer u een anonieme uitslag (zonder naam 
en adresgegevens) wenst, dan vult u op het mon-
sterbegeleidingsformulier alleen uw geslacht en 
geboortedatum in. Let op: deze gegevens moeten 
echt ingevuld worden, anders is er geen verge-
lijking mogelijk met mensen van hetzelfde ge-
slacht en dezelfde leeftijdscategorie.

Garantie

Wij willen graag dat u tevreden bent met ons pro-
duct. Mocht uw testpakket niet compleet zijn, 
verkeerd zijn ingepakt, of is tijdens het uitvoeren 
van de test iets misgegaan, neem dan contact met 
ons op. Kijk op www.medivere.nl bij ‘vragen?’, bel 
naar 088  0075777 of mail naar info@medivere.nl. 
Houd het serie-  en codenum mer van uw testset 
bij de hand. Deze nummers kunt u vinden aan de 
binnen  of buitenkant van uw testset. Wij sturen u 
zo spoedig mogelijk de benodigde onderdelen toe. 

Monsterbegeleidingsformulier: 
Veld „praktijkgegevens“  

Wanneer u wilt dat uw behandelend therapeut / 
arts uw uitslag ook ontvangt, vul dan in het veld 
‘praktijkgegevens’ het praktijkadres in. (Wanneer 
er een praktijkcode bekend is, dan volstaat deze 
praktijkcode ook). Uw therapeut / arts ontvangt 
dan een uitslag met aanvullend therapie-advies. 
NB. aan particulieren worden nooit therapie advie-
zen verstrekt.

Download van uw uitslagen

Om uw uitslag te downloaden gaat u naar onze 
website www.medivere.nl en klikt u op het tabblad 
‘uitslag opvragen’. Onder ‘uitslag opvragen’ vult u 
het serie- en codenummer van uw testpakket en 
uw geboortedatum in. Het serie- en het codenum-
mer treft u aan op de binnen- of buitenzijde van 
het testpakket. Het serienummer bevat 8 cijfers 
en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 
4 cijfers. 

Let op! Bewaar het serie- en codenummer van uw testset!
Deze codes heeft u nodig voor het verkrijgen van uw uitslag. U vindt deze codes op de 
binnen of buitenzijde van het testpakket. 
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Handleiding voor monstername
Vaginaal mirobioom

Is uw testset volledig?

Controleer a.u.b. of uw testset volledig is. 
Het moet bevatten: 

 � 1 Handleiding voor monsterafname 

 � 1 Handleiding voor diagnoseresultaten 

 � 1 Monsterbegeleidingsformulier

 � 1 pH-meetstaafje

 � 1 benodigheden voor vaginaal uitstrijkje (wattenstaaf en wattenstaafbuisje) 
 Let op: het buisje bevat een etsende vloeistof. Vermijd het contact  
 daarmee. De stabilisator niet schudden.

 � 1 etiket om daarop de pH-waarde te noteren
 � 1 Verzendbuisje voor wattenstaafbuisje
 � 1 Verzendenvelop
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Test-Uitvoering

1. Was uw handen voordat u met de test begint.

2. Voor de bepaling van de pH-waarde neemt u een pH-wattenstaafje 
uit de folie. Indicatorkleur voor gebruik: donker kaki. Let erop dat de 
indicator niet in aanraking komt met uw vingers of vloeistoffen.

3. Houd het pH-wattenstaafje aan het uiteinde van de schacht tussen 
duim en wijsvinger vast (zie afb. 1).

4. Steek het pH-wattenstaafje voorzichtig 2-3 cm in de vagina – zoals 
bij het gebruik van een tampon.

5. Door de lichte rotatie van het wattenstaafje komt de indicatorlaag in 
contact met de vaginawand resp. met de vaginale inhoud (zie afb. 2).

6. Overeenkomstig de zuurwaarde is er een verkleuring. 

(Zie de achterzijde voor het vervolg van de handleiding)

Vooraf: Lees eerst de handleiding helemaal door voordat u aan de uitvoering van de test begint!
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7. Lees het resultaat onmiddellijk af nadat u het pH-
wattenstaafje hebt uitgetrokken. Vergelijk de kleur 
van de indicator met de kleurenschaal (zie afb. 3). 
Vaginale pH-swabs tot 4,5 liggen in het normale / 
gezonde bereik.

8. Noteer het resultaat op het bijgevoegde etiket en 
plak dit op het wattenstaafbuisje. Noteer dit ook 
boven aan het monsterbegeleidingsformulier.

9. Het pH-wattenstaafje kan bij het huisvuil.

10. Neem nu een vaginaal uitstrijkje met het bijgesloten droge wattenstaafje. 

 GEVAAR! Het bijgesloten wattenstaafje mag voor de afname NIET met de vloeistof van het watten
staafbuisje bevochtigd worden. Risico op brandwonden!

11. Draai de blauwe dop van het verzendbuisje open en steek het wattenstaafje in de vloeistof. 

12. Breek het bovenste deel van de wattenstaafjedrager aan de rand van het wattenstaafbuisje af en sluit 
dit buisje goed. Gooi het afgebroken onderdeel weg.

13. Stop het wattenstaafbuisje in het witte verzendbuisje en draai dit dicht.

14. Stop uw monster samen met het ingevulde en ondertekende monsterbegeleidingsformulier in de  
verzendenvelop en stuur het geheel naar ons laboratorium.

De retourzending moet op maandag of dinsdag (voor de buslichting) plaatsvinden en niet in het week
einde of voor feestdagen.

Dank u voor uw medewerking!
Uw medivere-team
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