Bruksanvisning

GRAVIDITETSTEST (remsa)
One Step-graviditetstestet är ett snabbt och enkelt test som utförs på urin. Graviditetstestet mäter halten HCG (humant koriongonadotropin)
i urinen. HCG-hormonet börjar utsöndras från moderkakan i början av graviditeten. Hormonet finns i kroppen endast under graviditet.
Halten HCG-hormon ökar i urinen dag för dag och på grund av detta varierar tjockleken på graviditetstestets teststreck.
Den som använder graviditetstestet bör observera att läkemedlet Pregnyl innehåller humant koriongonadotropin. Därför kan
graviditetstestet visa ett falskt positivt resultat om det genomförs för tidigt efter intag av detta läkemedel. Läkemedlen Terolut och
Clomifen påverkar inte graviditetstestets resultat.
NÄR SKA DU TA URINPROVET?
Du kan göra testet när som helst under dygnet. Det är dock bäst att göra testet på morgonurinen, då HCG-halten är som högst.
HUR SKA DU GÖRA TESTET?
1. Teststickan och urinen ska vara omkring rumstemperatur (18°C – 30°C).
2. Öppna den lufttäta förpackningen och ta fram testet.
3. Doppa testremsan i urinen ned till MAX-markeringen. Pilen ska peka nedåt. Ta upp testet ur urinen efter 10 sekunder och lägg det på en
plan, ren, torr och icke-absorberande yta (t.ex. på förpackningen).
Låt inte stickan bli blöt över MAX-markeringen eftersom testet då kan vara missvisande.
4. Vänta tills du ser de färgade strecken på teststickan. Ett positivt resultat kan synas i testet redan efter 60 sekunder. För att försäkra dig
om ett negativt resultat ska du vänta ut testets fulla reaktionstid på 8 minuter. Testresultatet är inte längre tillförlitligt om det har gått mer
än tio minuter.
HUR SKA DU LÄSA AV RESULTATET?
Negativt resultat (du är inte gravid): Endast ett färgat streck syns på kontrollområdet. På testområdet syns inget streck. Detta betyder att
du inte är gravid.
Positivt resultat (du är gravid): Ett tydligt färgat streck syns på både kontroll- och testområdet. Detta betyder att du är gravid. Styrkan på
streckens färg kan variera eftersom halten HCG-hormon i urinen varierar under graviditetens olika faser.
Misslyckat test: Inget streck syns eller endast ett streck syns på testområdet men inte på kontrollområdet. Testa på nytt med ett nytt test.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
Testet ska förvaras vid 4°C – 30°C i obruten förpackning. Testförpackningen ska skyddas mot direkt solljus och fukt.
Testförpackningarna har märkts med bäst-före-datum.
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