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NEDERLANDS

INLEIDING
De orchidometer is een instrument dat gebruikt wordt voor een indicatieve 
meting van het volume van de testes. Dit instrument bestaat uit een draad 
met twaalf genummerde houten kralen. De kralen variëren in grootte van 1 
tot 25 millimeter. De discrepantie tussen de grootte van de testes en andere 
parameters voor geslachtsrijpheid kan een belangrijke aanwijzing geven om-
trent de aanwezigheid van verschillende ziekten.
Aangeraden wordt om eventuele discrepanties ook met andere instrumenten 
nader te onderzoeken om een juiste diagnose te stellen.

SYMBOLEN
Opgelet: Lees en volg aandachtig de gebruiksaanwij-
zing (waarschuwingen)

Partijnummer

Productcode

LEES VOORAFGAAND AAN HET GERBUIK VAN DE ORCHIDOMETER 
AANDACHTIG DE VOLGENDE AANWIJZINGEN:

REINIGING EN ONDERHOUD
Gebruik voor de reiniging van het oppervlak van de orchidometer een scho-
ne doek of een papieren zakdoekje, enigszins bevochtigd met een ontsmet-
tingsmiddel.

GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE ORCHIDOMETER
Vergelijk de kralen van de orchidometer met de zone van de testes om het 
stadium van geslachtsrijpheid te bepalen. Lees het nummer op de kraal die 
het volume van de testis het meest benadert. 

Nummer op de kraal Stadium van geslachtsrijpheid
1~3 Kinderjaren
4~6 Begin puberteit
8, 10 Puberteit
12, 15 Einde puberteit
20, 25 Volwassenen

Het product is geen medisch hulpmiddel.
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Importato e distribuito da/Imported and distributed by:
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in China




