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TEST 2: bevestig op de dag van verwachte menstruatie met Predictor®.
Gebruik Predictor® op dezelfde manier als Predictor® EARLY.

TEST 1: vanaf 4 dagen voor de verwachte menstruatie. 
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Wacht 5 minuten voor
het resultaat

5 min.

2

 Houd het urine opnamestaafje 
tenminste 5 seconden in de urinestraal

11

5 sec.

Predictor® EARLY+ bevat één Predictor® EARLY, te gebruiken vanaf 4 dagen voor de verwachte menstruatie, 
en één Predictor®, ter bevestiging op de dag van de verwachte menstruatie. 
Lees de gebruiksaanwijzing goed voordat je de test uitvoert.
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PREDICTOR® EARLY+ SNELLE START

HOE WERKT PREDICTOR® EARLY+?
• Predictor® EARLY+ bevat twee zwangerschapstesten: één Predictor® EARLY en één Predictor®, die thuis te gebruiken 

zijn voor het meten van de hoeveelheid zwangerschapshormoon (hCG), dat aanwezig is in de urine van een zwangere 
vrouw.

• Beide testen meten de hoeveelheid zwangerschapshormoon, humaan Chorion Gonadotrofine (hCG), dat aanwezig is in 
de urine van een zwangere vrouw.

• Dit hormoon, dat geproduceerd wordt wanneer je zwanger bent, wordt direct na de innesteling aangemaakt. De hoeveel-
heid van dit hormoon neemt snel toe in het vroege stadium van de zwangerschap.

• De hoeveelheid hCG van een gezonde, niet zwangere vrouw kan variëren van 0 tot 5 mlU/ml. Predictor® EARLY meet 
hCG concentraties van 12,5 mlU/ml en hoger in de urine. Daarom kan de test vanaf 4 dagen voor verwachte menstruatie 
gebruikt worden. Predictor® meet hCG concentraties van 25 mlU/ml of hoger. Daarom is de test geschikt, na gebruik 
van Predictor® EARLY, om een zwangerschap te bevestigen op de dag van de verwachte menstruatie. 

• Beide testen zijn meer dan 99% nauwkeurig, wanneer de respectievelijke hoeveelheid hCG aanwezig is in de urine.

• Predictor® EARLY en Predictor® kunnen op ieder moment van de dag gebruikt worden. Overmatig drinken voor het 
uitvoeren van de test kan de testuitslag beïnvloeden. Drink normale hoeveelheden voordat je test.

• Als je gebruik maakt van Predictor®  EARLY, is het aan te raden ochtendurine te gebruiken.

1 dag voor verwachte menstruatie 
2 dagen voor verwachte menstruatie
3 dagen voor verwachte menstruatie
4 dagen voor verwachte menstruatie
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% zwangere vrouwen met de uitslag ‘zwanger’
met Predictor® EARLYAantal dagen voordat de menstruatie zou moeten beginnen

WANNEER GEBRUIK IK PREDICTOR® EARLY+?

Gebruik vanaf nu Predictor® EARLY
*Voorbeeld gebaseerd op een regelmatige cyclus van 28 dagen, dit kan per vrouw verschillen.

Gebruik vanaf nu Predictor®

Wanneer gebruik je 
Predictor® EARLY+?

Dag van
verwachte

menstruatie

4 dagen voor 
verwachte 

menstruatie

3 dagen voor 
verwachte 

menstruatie

2 dagen voor 
verwachte 

menstruatie

1 dag voor 
verwachte 

menstruatie

  Einde van een cyclus van 28 dagen

 Dag van de cyclus: … 25 26 27 28 1

Gebaseerd op een 
cyclus van 28 dagen*

Begin van een nieuwe
cyclus van 28 dagen

NIET ZWANGER: 
Geen roze/paarse 

streep in het 
testuitslagvenster (T)

ZWANGER:
Een roze/paarse 

streep in het 
testuitslagvenster (T)
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• Door te vroeg te testen kan het voorkomen dat je zwanger bent, maar dat de hoeveelheid zwangerschapshormoon (hCG) nog 
niet gemeten kan worden door de test. Wanneer je een negatief resultaat krijgt en toch nog het gevoel hebt zwanger te zijn, 
test dan op de dag van de verwachte menstruatie met Predictor®.

• Na een positieve Predictor® EARLY zwangerschapstest bestaat de kans dat er toch een menstruatie optreedt. In de tijd tussen 
bevruchting en de dag van de verwachte menstruatie is het risico aanwezig dat door late innesteling of door andere 
biologische oorzaken er mogelijk geen zwangerschap tot stand komt. Daarom wordt het aangeraden om een Predictor® 
zwangerschapstest te doen om de zwangerschap te bevestigen op de dag van de verwachte menstruatie.

• Als je een onregelmatige cyclus hebt, voer de test dan uit gebaseerd op de langste cyclus van de afgelopen maanden.

Predictor

1 UITVOEREN VAN DE TEST

• Haal de zwangerschapstest uit het folie en verwijder de huls van de test.
• Houd de test vast bij het handvat, met het urine opnamestaafje naar beneden.
• Houd het urine opnamestaafje tenminste 5 seconden in de urinestraal.

Let op: het urine opnamestaafje moet volledig nat zijn.
• Haal, na tenminste 5 seconden en wanneer het urine opnamestaafje 

volledig nat is, de test uit de urinestraal. Plaats de huls terug op de 
test, die nog steeds naar beneden wijst.

Als alternatief kun je ook urine opvangen in een schoon en droog bakje 
en het urine opnamestaafje in dit bakje houden voor tenminste
10 seconden. Let op dat je alleen het urine opnamestaafje in de urine 
houdt en niet het plastic van de test.

5 sec.

2 VOORBEREIDING OP HET RESULTAAT

• Plaats de test op een vlakke ondergrond met de vensters naar boven gericht.
• Nadat je de test hebt uitgevoerd verschijnt er een roze/paarse streep in het controlevenster (C) wat 

aangeeft dat de test goed is uitgevoerd. Let op: er moet 
altijd een streep in het controlevenster zichtbaar zijn. Als 
er geen streep in het controlevenster (C) aanwezig is, 
dan heeft de test niet goed gewerkt en is het resultaat 
ongeldig. Dit kan veroorzaakt zijn door onvoldoende urine op 
het urine opnamestaafje. Herhaal de test nog een keer met 
een nieuwe test en volg de instructies goed op.

• Wacht 5 minuten voor het aflezen van het resultaat.

5 min.
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TEST 1: vanaf 4 dagen voor de verwachte menstruatie met Predictor® EARLY

HOE GEBRUIK JE PREDICTOR
® EARLY+?

TESTUITSLAG-
VENSTER

(T)  
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VEELGESTELDE VRAGEN
HOE NAUWKEURIG IS PREDICTOR® EARLY+?
Uit onderzoek is gebleken dat Predictor® EARLY en Predictor® meer dan 99% nauwkeurig zijn in het meten van hCG 
hormoonniveau van respectievelijk 12,5 mlU/ml en 25 mlU/ml of hoger in vrouwelijke urine. 

NA 5 MINUTEN WAS ER GEEN STREEP ZICHTBAAR IN HET TESTUITSLAGVENSTER, MAAR EEN PAAR
MINUTEN LATER WEL.
Als de streep binnen 15 minuten verschijnt in het testuitslagvenster (T), is de uitslag positief.

HOE LANG BLIJFT DE UITSLAG ZICHTBAAR?
Een positieve uitslag blijft permanent zichtbaar en kan bewaard worden. De achtergrond kan iets donkerder van kleur 
worden. Het testresultaat moet (zo snel mogelijk) afgelezen worden na 5 minuten. Bekijk de resultaten niet meer na 
15 minuten.

WAT MOET IK DOEN ALS DE TESTUITSLAG POSITIEF IS?
Als Predictor® EARLY een positieve uitslag geeft vanaf 4 dagen voor de verwachte menstruatie, dan betekent dit dat 
de test het zwangerschapshormoon hCG heeft gemeten. Om dit te bevestigen kan je gebruik maken van Predictor® 
op de dag van verwachte menstruatie. Het is aan te raden contact op te nemen met een verloskundige om verdere 
stappen te bespreken. Prenatale begeleiding gedurende de gehele zwangerschap is in het belang van je gezondheid 
en die van je baby.

WAT MOET IK DOEN ALS HET RESULTAAT VAN PREDICTOR® EARLY NEGATIEF IS?
Als de testuitslag negatief is dan betekent dit dat je niet zwanger bent. Het kan zijn dat je de dag van je menstruatie 
verkeerd ingeschat hebt of het niveau van het zwangerschapshormoon nog te laag is om gemeten te worden. Als je 
menstruatie nog niet binnen een week begonnen is, kun je nog een zwangerschapstest doen. Als de testuitslag nog 
steeds negatief is en je menstruatie nog steeds niet begonnen is, ga dan naar de huisarts.

HOE KAN HET DAT IK MET PREDICTOR® EARLY EEN POSITIEVE UITSLAG HAD, MAAR MET PREDICTOR®

EEN NEGATIEVE?
Het kan voorkomen dat je een positieve testuitslag hebt met Predictor® EARLY en een negatieve met Predictor®.
In de tijd tussen bevruchting en de dag van verwachte menstruatie kan er nog van alles gebeuren in het lichaam, 
waardoor een zwangerschap mogelijk uitblijft. Het is mogelijk dat je een positief testresultaat krijgt met een 
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• ZWANGER:
Er verschijnt een roze/paarse streep in het 
testuitslagvenster (T). Ook als de streep
zeer licht is, ben je zwanger.

• NIET ZWANGER:
Er is geen roze/paarse streep zichtbaar in
het testuitslagvenster (T).

3 AFLEZEN VAN HET RESULTAAT

TEST 2: bevestig op de dag van verwachte menstruatie met Predictor®

Gebruik de test op dezelfde manier als Predictor® EARLY.

2 ZWANGERSCHAPSTESTEN
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Test 2: Bevestig met Predictor®
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POSITIEVE UITSLAG? BEWAAR DE TEST!
Een positieve uitslag blijft zichtbaar. Je kan de positieve 
test bewaren en aan dierbaren laten zien. Zo kun je de 
test bijvoorbeeld in het eerste fotoalbum van je baby 
plakken! Met één klik is het handvat te breken.

OVER PREDICTOR®

Predictor® is geïntroduceerd in 1971 en is de eerste zwangerschapstest voor thuisgebruik. 
Predictor® biedt een compleet en betaalbaar assortiment voor vrouwen die graag zwanger willen worden.

Het Predictor® assortiment bestaat uit:
- Predictor®: De betrouwbare zwangerschapstest voor thuis om te testen vanaf de dag dat de menstruatie zou 

moeten beginnen.
- Predictor® EARLY: De vroege zwangerschapstest voor thuis die vanaf 4 dagen voor de verwachte menstruatie 

gebruikt kan worden.
- Predictor® EARLY+: Eén Predictor® EARLY vanaf 4 dagen voor de verwachte menstruatie te gebruiken en één 

Predictor®, te gebruiken ter bevestiging van zwangerschap op de dag van de verwachte menstruatie.
- Predictor® FERTILITY Ovulatietest: De test die je twee meest vruchtbare dagen aangeeft om de kans op een 

natuurlijke zwangerschap te verhogen.

Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-28°C) in het originele folie. Gebruik de test niet als het folie beschadigd 
is. Buiten bereik van kinderen bewaren. Gebruik de test maar 1 keer.

Samenstelling: urine opnamestaafje, bestaande uit immunoglobuline G (igG) kleurstof in een eiwitmatrix, omhuld 
met een gecoat membraan met antilichamen.

Predictor® EARLY test en een negatief resultaat met Predictor®. Predictor® EARLY is positief op het moment van vroeg 
testen als de test het zwangerschapshormoon hCG heeft gemeten. Daarom wordt het aangeraden om Predictor® 
zwangerschapstest te gebruiken om de zwangerschap te bevestigen op de dag van de verwachte menstruatie.

KUNNEN MEDICIJNEN DE TESTUITSLAG BEÏNVLOEDEN?
Alleen geneesmiddelen die hCG (humaan Chorion Gonadotrofine) of hMG (humaan Menopauzaal Gonadotrofine) 
bevatten hebben invloed op de testuitslag. Andere geneesmiddelen voor vruchtbaarheidsbehandelingen (zoals 
Clomid), antibiotica, pijnstillers of de anticonceptiepil hebben geen invloed op de uitslag van de test.

KAN IK DE PREDICTOR® TEST MEERDERE MALEN GEBRUIKEN?
Nee, Predictor® is eenmalig te gebruiken.

41357B-73803 BS.1

ngerschapstest voor thuisgebruik. 

Predictor

Fabrikant: Omega Teknika, Farnham Drive, Finglas, Dublin 11, Ireland.

Distributeur: Omega Pharma Nederland B.V., Postbus 6612, 3002 AP Rotterdam.0344

NOG MEER VRAGEN?
Kijk op www.predictor.nl

Mail naar consumentenservice@predictor.nl

Schrijf naar Predictor Consumentenservice, Postbus 6612, 3002 AP Rotterdam. 

Vermeld bij correspondentie het nummer, dat bij ‘‘LOT’’ vermeld staat op de zijkant/onderkant  van de buitenverpakking. 

Bel met de Predictor Consumentenservice van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, telefoonnummer: 010 425 39 55.
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