Thuis-test

Liever niet naar de dokter?

Hoe bestel ik Swimcount?

Het kan ongemakkelijk zijn om een ziekenhuis of
vruchtbaarheidskliniek te bezoeken en daarom
kiezen veel mannen liever voor een thuis-test.
Ook al is er niets om je voor te schamen.

Eenvoudig online via

www.memidis-shop.nl

De uitslag is voor
95% hetzelfde als
in fertiliteitsklinieken.

De enige sperma-test
die de hoeveelheid èn
bewegelijkheid van de
zaadcellen meet.

Tip: Maak ook gebruik van het eerste ècht vruchtbaarheidsvriendelijke glijmiddel Prefert. Informatie op www.prefert.nl

Memidis Pharma Benelux
Kerkenbos 1077-R, 6546 BB Nijmegen
tel. +31 (0)24 64 55 411
info@memidis.nl

sperma-test

Meer informatie op
www.swimcount.nl
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Wat als zwanger worden
niet lukt?

Lukt het niet om zwanger te worden?
Vaak wordt gedacht dat het probleem bij de
vrouw ligt. Maar dat hoeft helemaal niet.

Bijna de helft van
de pogingen om
zwanger te worden
mislukt als gevolg
van mannelijke vruchtbaarheidsproblemen

Wist je dat in bijna de helft van de gevallen
de oorzaak bij de man ligt?

Lage spermakwaliteit

Zwanger worden is niet vanzelfsprekend.

De enige sperma-test met zeer
betrouwbare eigenschappen:
Veilig en vertrouwd thuis testen
De test kun je thuis doen. Voor het eerste
onderzoek hoef je niet naar het ziekenhuis.
Betrouwbare uitslag
De test geeft 96% zekerheid. Alleen
microscopisch onderzoek geeft een
100% betrouwbare uitslag.
Snel duidelijkheid
Binnen 30 minuten is het resultaat bekend.
Zéér eenvoudig in gebruik
Gebruiksvriendelijke spermatest
In een paar eenvoudige stappen
snel resultaat.
Ruim 15 jaar ervaring met
fertiliteitsproblematiek

Als je een probleem opmerkt, neem dan voor verdere
behandeling contact op met een arts.
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Oorzaak 40% man

Als gevolg van vruchtbaarheidsproblemen bij de
man lukt het in 40% van de gevallen niet om zwanger
te worden. Maar liefst 20% van de mannen heeft een
te lage kwaliteit zaad.
Als het niet lukt om zwanger te worden, is het dus
slim om het sperma van de man te testen.
Maar let op: andere zelftests meten alleen de
hoeveelheid zaadcellen.

SwimCount is de enige
test die de concentratie
én kwaliteit van het
sperma meet.

Ongeveer 20% van
de mannen heeft
hier last van. Dit kan
tot gevolg hebben
dat de bevruchting
niet lukt.

Nu thuis testen
De huidige tests
meten alleen de
hoeveelheid sperma,
niet de kwaliteit ervan.
Swimcount meet allebei,
snel en betrouwbaar.

Kortom:
Drie redenen om thuis de
eenvoudige sperma-test
te doen.
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