
Før du foretager din sædprøve, bør du:

TM

Sperm Collection Kit
SwimCount™ Sædprøvesæt er til opsamling af sædprøve i hjemmet og som 
efterfølgende skal transporteres til et laboratorium for nærmere undersøgelse.  
Et SwimCount™ Sædprøvesæt indeholder:

1 x SwimCount™ 
Special Kondom uden 
sæddræbende creme

1 x Pipette
1 x Opsamlingsbæger 
med skruelåg

1 x Reagensglas 

med skruelåg 

1.  Hvornår skal jeg bruge SwimCount™ Sædprøvesæt?
Du kan bruge SwimCount™ Sædprøvesæt, når du skal opsamle din sædprøve hjemme og 
efterfølgende transporterer den til laboratoriet.

2.  Hvorfor indeholder prøvesættet et SwimCount™ Special Kondom uden sæddræbende creme?
Nogle mennesker foretrækker at opsamle deres sædprøve i et kondom af praktiske grunde.

3.  Er SwimCount™ Special Kondom uden sæddræbende creme anderledes end andre 
kondomer?Ja, i modsætning til de fleste andre, som kan ødelægge sædcellerne, indeholder 
SwimCount™ Special Kondom en ikke-sæddræbende creme. 

4.  Kan jeg bruge et normalt kondom eller glidecreme?
Nej, du kan ikke bruge et normalt kondom eller glidecreme, da dette ville ødelægge sædcellerne 
og din sædprøve.

5.  Hvorfor skal jeg overføre sædprøven fra SwimCount™ Special Kondomet ned i 
opsamlingsbægeret eller reagensglasset?
Fordi det er lettere at holde sædprøven ved en kropstemperatur, når den transporteres enten i 
opsamlingsbægeret eller i reagensglasset fra dit hjem til laboratoriet, da de lettere kan placeres 
under armhulen eller i lommen.

Kontroller med laboratoriet eller din læge, om du skal transportere og levere din sædprøve til 
laboratoriet i opsamlingsbægeret (se mulighed 1 eller 3) eller i reagensglasset (se mulighed 2).

Hvornår kan du teste din sædkvalitet?
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Foretag testen i denne periode
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VIGTIGT: Udfør testen MINDST 2 dage, MEN ikke længere end 7 
dage efter din seneste sædafgang. Sædprøven må ikke udsættes for 
kulde og sollys, da dette vil påvirke resultatet betydeligt.
* I henhold til WHO 5’th ed. 2010

• Læse vejledningen grundigt.
• Tjekke at indholdet er intakt.
• Have et ur til rådighed og noterer dig tidspunktet for sædprøven.
• Du skal aflevere sædprøven på laboratoriet senest 1 time* fra 

udtømmelse eller som aftalt med din læge.
• Sædprøven skal være komplet, dvs. hele ejakulatet opsamles, inklusive 

den første, sædrige del.
• Under transporten til laboratoriet skal prøven opbevares mellem 20 °

C og 37 °C.

Hvornår kan du tage din sædprøve?

• SwimCount™ Sædprøvesæt er til 
opsamling af sædprøve i hjemmet og som 
efterfølgende skal transporteres til et 
laboratorium for nærmere undersøgelse.

• Smides ud med almindeligt 
husholdningsaffald.

• Brug ikke udstyret, hvis holdbarhedsdatoen 
er overskredet.

• Sædprøvesættet er til hjemmebrug.

Vigtig information

SwimCount(TM) Sædprøvesæt er CE-
mærket og i overensstemmelse med:

Applied Directive:  
93/42/EEC annex III, CE 2460
010120 - Condom

Applied Directive:  
98/79/EC, annex III, CE  
010702 - Transfer pipette
010701 - Container cup
010703 - Test tube

Distribueret af:
MotilityCount Aps
Gl. Køge Landevej 57, 2
2500 Valby – Danmark

www.swimcount.dk
info@swimcount.com

Opbevares ved 2-30 
graders varme

Batchnummer

Udløbsdato

3002.1 (Maj 2020)



1. Producer din sædprøve 
i SwimCount™ Special 
Kondommet. 

2. Overfør din sædprøve fra 
SwimCount™ Special Kondom 
ned i opsamlingsbægeret 
ved brug af pipetten. Den 
opsamlede sæd skal overføres 
indenfor 10 min. efter 
udløsning.

3. Når sædprøven er overført 
til opsamlingsbægeret, skal du 
lukke bægeret med skruelåget, 
så det er tæt.

4. Transporter sædprøven i 
opsamlingsbægeret, og hold 
det tæt på din krop mellem 20 
° C og 37 ° C. Sædprøven skal 
leveres til laboratoriet inden 
for 1 time* efter, at du har 
indsamlet din sædprøve eller 
som instrueret af din læge.

1. Producer sædprøven 
direkte i opsamlingsbægeret 
og luk derefter bægeret med 
skruelåget, så det er tæt.

1. Producer din sædprøve 
i SwimCount™ Special 
Kondommet. 

2. Overfør din sædprøve fra 
SwimCount™ Special Kondom 
ned i reagensglasset ved brug 
af pipetten. Den opsamlede sæd 
skal overføres indenfor 10 min. 
efter udløsning.

3. Når sædprøven er overført 
til reagensglasset, skal du lukke 
glasset med skruelåget, så det 
er tæt.

4. Transporter sædprøven i 
reagensglasset, og hold det 
tæt på din krop mellem 20 ° 
C og 37 ° C. Sædprøven skal 
leveres til laboratoriet inden 
for 1 time* efter, at du har 
indsamlet din sædprøve eller 
som instrueret af din læge

Mulighed 1

Mulighed 2

Mulighed 3

* I henhold til WHO 5’th ed. 2010

* I henhold til WHO 5’th ed. 2010

* I henhold til WHO 5’th ed. 2010

Kontroller med laboratoriet eller din læge, om du skal transportere og levere din sædprøve til 
laboratoriet i opsamlingsbægeret (se mulighed 1 eller 3) eller i reagensglasset (se mulighed 2)

Kontroller med laboratoriet eller din læge, om du skal transportere og levere din sædprøve til 
laboratoriet i opsamlingsbægeret (se mulighed 1 eller 3) eller i reagensglasset (se mulighed 2)

Kontroller med laboratoriet eller din læge, om du skal transportere og levere 
din sædprøve til laboratoriet i opsamlingsbægeret (se mulighed 1 eller 3) 
eller i reagensglasset (se mulighed 2)

2. Transporter sædprøven i 
opsamlingsbægeret, og hold det 
tæt på din krop mellem 20 ° C og 
37 ° C. Sædprøven skal leveres til 
laboratoriet inden for 1 time * efter, 
at du har indsamlet din sædprøve 
eller som instrueret af din læge.


