Hoe werkt de Eveline Fertilityapp
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Openen na testen

Gebruiksaanwijzing
De Eveline ovulatietest en de app zijn bedoeld om gemakkelijker zwanger te worden door de meest vruchtbare dagen van iedere cyclus te identificeren.

Eveline

Afbeel
1. Tik op het pictogram "Eveline
om de app te
ding
openen.te interpreteren.
Fertility"
2.
Tik op de knop "NU ANALISEREN" om het resultaat
3. Bevestig de test aan de houder (afbeelding 1.1) en de bevestigingsclip voor de smartphone aan uw smartphone (afbeelding

NEEM ALLE INFORMATIE IN DEZE BIJSLUITER AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE TEST UITVOERT.
DE INSTRUCTIES MOETEN NAUWKEURIG WORDEN GEVOLGD OM DE JUISTE RESULTATEN TE BEHALEN.
•
•
•
•

Alleen voor in-vitro diagnostisch gebruik.
Niet gebruiken na het verstrijken van de uiterste gebruiksdatum.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Niet inbrengen.

•
•
•
•

Het testapparaat moet verzegeld blijven totdat het gebruikt wordt.
• Voor zelftests.
Behandel alle monsters als potentieel besmettelijk.
Niet voor anticonceptie of genderselectie.
De test niet opnieuw gebruiken. Na eenmalig gebruik weggooien bij het huisvuil.

1.2). Opmerking: vergeet niet de beschermdop te verwijderen voordat u de test op de houder bevestigt.

4. Volg de instructies in de afbeelding om de houder correct te positioneren (afbeelding 2). Opmerking:

Hoe de Eveline ovulatietest werkt
De Eveline ovulatietest werkt door de toename van het luteïniserend hormoon (LH) in urine te detecteren. Dit hormoon stimuleert de ovulatie (een eicel die de eierstok verlaat)
binnen ongeveer
24 tot 36 uur. De Eveline ovulatietest kan ook samen met een smartphone en de app worden gebruikt, die het moment van ovulatie voorspellen en de dagelijkse vruchtbaarheid
tonen om de conceptie te ondersteunen.

zorg ervoor dat de test binnen 5 tot 10 minuten nadat de urine is geabsorbeerd, wordt afgelezen.
Opmerking: de app gaat pas verder met de volgende stap als de test, de houder en de clip correct zijn geplaatst
en gepositioneerd.
Opmerking: als de app op dezelfde pagina blijft en niet doorgaat naar de volgende stap, controleer dan of de test
ongeldig is. Als dit zo is, vervangt u de test door een nieuwe en probeert u het opnieuw.
5. Zodra de houder is geplaatst, verschijnt er een rood vierkant op het display. Stel de houder zo af dat het rode vierkant
in het gemarkeerde kader past. Als het vierkantje erin past, wordt de kleur groen. (afbeelding 3)
6. Als het frame groen wordt, mag u de houder niet verplaatsen en drukt u op de knop "VOLGENDE" om het resultaat te bekijken
(afbeelding 4).
7. De vruchtbaarheid wordt binnen circa 7 seconden getoond.

Wanneer testen

vruchtbaarheidsniveaus: Laag, hoog en piek.

Bepaal de duur van uw menstruatiecyclus. De duur van uw menstruatiecyclus is het aantal dagen vanaf de eerste dag van uw menstruatie (menstruele bloeding) tot de dag voor uw
volgende menstruatie. Bekijk de afgelopen maanden om uw gebruikelijke cyclusduur te bepalen. Omcirkel de gebruikelijke cyclusduur in de tabel WANNEER BEGINNEN hieronder.
Selecteer het getal direct onder het omcirkelde getal.
Tel vanaf de eerste dag van uw laatste menstruatie het geselecteerde aantal dagen op uw kalender vooruit. Dit is de dag dat u moet beginnen met testen.

vruchtbaarheidshormonen heeft.
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Opmerking: Als u twijfelt over uw cyclusduur, is het verstandig uw kortste cyclusduur te gebruiken als u de tabel interpreteert. Als u dit doet, moet u mogelijk langer dan 5 dagen testen.

1

Wanneer u klaar bent om te testen
Haal de test uit de verpakking en gebruik deze onmiddellijk.

2

De test uitvoeren
Verwijder de dop en u kunt...
• of rechtstreeks in uw urinestraal testen.
• Plaats alleen de absorberende punt, met de punt naar

Afbe
eldin

Afbe
eldin

Hoge vruchtbaarheid: Weergegeven op momenten tijdens de cyclus wanneer uw LH-niveau stijgt.
Als u op dagen met een hoge vruchtbaarheid geslachtsgemeenschap heeft, kunt u uw kans om

zwanger te worden vergroten.
Piekvruchtbaarheid: Weergegeven op momenten tijdens de cyclus wanneer uw LH-niveau een piek bereikt.
Als u op dagen met een piekvruchtbaarheid geslachtsgemeenschap heeft, heeft u de grootste kans
om zwanger te worden.

Vragen en antwoorden

Na de test houdt u de absorberende
punt naar beneden gericht of legt u de
test plat neer. Houd tijdens het testen
de test NIET vast met de
absorberende punt naar boven.

beneden gericht, 5 tot 10 seconden lang in uw urinestraal.

• Zorg ervoor dat er geen urine op het resultaatvenster spat.
• Of een monster van uw verzamelde urine testen
in een schoon, droog bakje

• Dompel alleen de absorberende punt 15 seconden
lang onder in uw verzamelde urinemonster.
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Afbe
eldin

Lage vruchtbaarheid: Weergegeven op momenten tijdens de cyclus wanneer u weinig

Tel dit aantal dagen vooruit en BEGIN MET DE EERSTE DAG van uw LAATSTE menstruatie.

3

Afbeel
ding

Vruchtbaarheid: De Eveline Fertility-app toont uw vruchtbaarheid met behulp van drie pictogrammen voor drie verschillende

Belangrijk: LH-niveaus schommelen iedere dag en verschillen per vrouw. De toename en de ovulatie hoeven niet in alle cycli plaats te vinden.

Cyclusduur

Smartphone
bevestigingsclip

Testhouder

Dop

Beschermdop van
het
resultaatvenster
Absorberende
punt

Wachten op het resultaat
Plaats de dop terug op de test en leg de tester plat op een vlakke ondergrond met het resultaatvenster naar boven
gericht. Wacht tot er rode streepjes verschijnen. De test moet binnen circa 5 tot 10 minuten worden afgelezen.
Opmerking: Resultaten na 10 minuten zijn mogelijk niet nauwkeurig.

Specificaties

Interpretatie van de
resultaten
Negatief:
Er wordt één gekleurde strook weergegeven in het controlegedeelte, er wordt geen strook weergegeven in het testgebied,
of de kleur van de teststrook
is minder intens dan de kleur van de controlestrook (die ter referentie wordt gebruikt). Het resultaat geeft het LHbasisniveau van het geteste monster weer.
Positief:
Er worden twee gekleurde stroken weergegeven en de kleur van de teststrook is gelijk aan of intenser dan
de gekleurde strook. Dit resultaat geeft het LH-piekniveau van het geteste monster weer.
Ongeldig:
Als er geen gekleurde stroken in het controlegedeelte worden weergegeven, is het testresultaat ongeldig. Test het
monster opnieuw met een nieuw testapparaat.
U kunt ook de Eveline Fertility-app gebruiken om het resultaat te interpreteren.
installeerdagen
de Eveline
om het Download
volgen vanen
vruchtbare
te verbeteren.
op uw smartphone via de App Store of Google Play
Compatibel besturingssysteem smartphone:
- iOS 9.0 of later (iPhone 5s of later)
- Android
5.1.1 of later stralingsbronnen zoals magnetrons als u de
Opmerking: Blijf uit de buurt van
elektromagnetische
app gebruikt.
De Eveline Fertility-app biedt de volgende belangrijke functies:
✓ Analyse
✓ Kalender
Interpretatie van de resultaten
Cyclusinformatie opslaan en bekijken
✓ Testgegevens
✓ Herinnering
Testresultaten en delen
Een herinnering om de ovulatietest uit te
voeren

Volg de instructies in de app om u te registreren (inloggen) en bevestig uw instellingen om uw vruchtbaarheid te kunnen controleren.

V: Moet ik alle tests gebruiken?
A: Nee. U kunt stoppen met testen als u een toename in LH waarneemt en de resterende tests bewaren, zodat u ze indien nodig tijdens uw volgende cyclus weer kunt gebruiken.
V: Hoe nauwkeurig is de Eveline ovulatietest?
A: Deze test is meer dan 99% nauwkeurig gebleken in het detecteren van een toename in LH tijdens laboratoriumonderzoeken. De gevoeligheid van de Eveline ovulatietest is 25mlU/ml
V: Ik heb alle tests uitgevoerd zoals voorgeschreven, maar ik heb nog niet ontdekt wanneer mijn LH toeneemt. Wat moet ik doen?
A: Het aantal tests in een verpakking Eveline ovulatietests is voldoende voor de meeste vrouwen met een regelmatige cyclus om te ontdekken wanneer hun LH toeneemt. Sommige vrouwen
ovuleren niet elke cyclus en zien daardoor geen toename van hun LH tijdens deze cycli. Als u zich zorgen maakt over uw resultaten, neem dan contact op met uw arts.
V: Hebben medische aandoeningen of medicijnen invloed op de test?
A: Bepaalde medische aandoeningen kunnen de betrouwbaarheid van de test voor het voorspellen van de ovulatie nadelig beïnvloeden. Hiermee bedoelen we onder andere zwangerschap,
postpartum, post-abortus, polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS), eierstokcysten, het begin van de menopauze en onbehandelde hypothyreoïdie. Dit kan ook het geval zijn als u
vruchtbaarheidsmedicatie gebruikt die het luteïniserend hormoon of humaan choriongonadotrofine bevat. Als u een behandeling met clomifeencitraat ondergaat, vraag uw arts dan naar het
beste moment om te gaan testen. Vrouwen met medisch gediagnosticeerde vruchtbaarheidsproblemen moeten hun arts raadplegen voordat ze dit product gebruiken.
V: Hebben orale anticonceptiemiddelen invloed op de resultaten?
A: Na gebruik van orale anticonceptiemiddelen kan uw cyclus onregelmatig zijn en kan het een tijdje duren voordat uw cyclus weer stabiliseert. Het is aan te raden te wachten tot u twee
normale menstruaties heeft gehad voordat u dit product gaat gebruiken. Volg het advies van uw arts op over wanneer u moet proberen om zwanger te worden.
V: De test vertelt me wanneer ik vruchtbaar ben, maar kan ik de Eveline ovulatietest als voorbehoedsmiddel gebruiken?
A: Nee. Aangezien sperma enkele dagen kan overleven, kunt u nog steeds zwanger worden als u geslachtsgemeenschap heeft voordat u een toename in LH waarneemt.
V: Ik heb de Eveline ovulatietest voor verschillende cycli gebruikt en ben nog steeds niet zwanger. Waarom niet?
A: Conceptie is een complex biologisch proces en er zijn veel factoren die invloed hebben. Het kan lang duren om zwanger te raken. Als u na 6 opeenvolgende cycli niet zwanger bent geworden
of als u zich ergens zorgen over maakt, raadpleegt u uw arts.

C Indicatie van het resultaatvenster
T na verwijderen van de beschermdop

Model:
Afmeting:
Gevoeligheid:
Temperatuurbereik bij gebruik:
Teststrip temperatuurbereik bij opslag:

Positief

Negatief

Ongeld
ig
Instellingen

WHM-A01
Bevestigingsclip en houder: 50,2 (L) x 28,4 (B) x 32,6 (H) mm
testcassette: 116,5 (L) x 18,2 (B) x 8 (H) mm
≥ 25 mIU/ml
10 - 30 °C
4 - 30 °C

Symbole
n
Zie gebruiksaanwijzing

Uiterste gebruiksdatum

Fabrikant

Voor eenmalig gebruik

Gemachtigde vertegenwoordiger in de partijcode van

Temperatuurlimiet in-vitro

de Europese Unie

diagnostische medische

Catalogusnummer

apparatuur

Kalender
Analyse
Testgegeven
s

Herinnering

iXensor Co., Ltd.
6F., nr. 9, Aly. 2, Ln. 35, Jihu Rd., Neihu
Dist., Taipei City 11492, Taiwan

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Duitsland

