
SÅDAN SENDER DU TESTEN

HJEMMETEST
SÅDAN FÅR DU SVAR
Vi sender dig en email eller sms, når svaret på din test er klar. 
Her modtager du en personlig kode, som du kan bruge til at 
fi nde dit svar på www.klamydiahjemmetest.dk.

Vi kontakter dig kun, når dit testsvar er klar. 

TRIN 5
Send kuverten som post samme dag 
som prøven er taget, men det er vigtigt 
du kun sender den mandag til onsdag, 
så prøven ikke forældes. 

Du kan ikke sende kuverten med prø-
ven via en rød postkasse. Send den på 
posthus via PostNord. 

Find dit nærmeste posthus på 
www.postnord.dk 

VIGTIGT

VEJLEDNING TIL SKEDETEST FOR KLAMYDIA OG GONORÉ

• Testen virker først to uger efter, du har haft ubeskyttet sex. 
Vent derfor til de to uger er gået, inden du tager testen.

• Testen har en begrænset holdbarhed på cirka tre måne-
der. Tag den derfor hurtigst muligt, men sørg for, at du kun 
sender den mandag til onsdag, så den ikke forældes under 
forsendelsen.

• Gå til lægen, hvis du er bekymret for, at du kan være smit-
tet med andre sexsygdomme end klamydia/gonorré.

• 

• 

• 



TRIN 1
Du skal indføre vatpinden ca. 5 cm. 
op i din skede. Drej vatpinden rundt i 
10-30 sekunder. Det er vigtigt, at du 
holder midt på vatpinden. 

TRIN 2
Skru låget af det lille vedlagte glas, 
og hæld ikke væsken i glasset ud. Stik 
prøveenden af vatpinden ned i det lille 
vedlagte glas og knæk forsigtigt den 
øverste del af vatpinden af. 

Smid denne del ud. Skru derefter låget 
fast på prøveglasset.

TRIN 3
Tag det nederste klistermærke med 
stregkode af fra den vedlagte prø-
veseddel. Det sidder i højre side af 
sedlen og har et A ud for sig.

Placér klistermærket lodret på 
prøveglasset. 

TRIN 4
Læg prøveglasset med vatpinden og 
prøvesedlen ned i den hvide kuvert. 

Se bagsiden for at læse, hvordan du sen-
der kuverten.

SÅDAN TAGER DU TESTEN SÅDAN PAKKER DU TESTEN


