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    RASKAUSTESTI (puikko) 
 
One Step raskaustesti on nopea ja helppokäyttöinen virtsasta tehtävä testi. Raskaustesti mittaa HCG (istukkahormoni) pitoisuuden virtsasta. 
HCG hormonia alkaa erittyä raskauden alussa istukasta. Tätä hormonia esiintyy elimistössä siis vain raskauden aikana. HCG hormonin 
määrä kasvaa virtsassa päivä päivältä, jonka vuoksi raskaustestin testiviivan vahvuus vaihtelee. 
 
Raskaustestin käyttäjän on hyvä huomioida, että Pregnyl lääke sisältää istukkahormonia ja täten raskaustesti voi liian aikaisin lääkkeen 
oton jälkeen näyttää harhaanjohtavan positiivisen tuloksen. Terolut ja Clomifen lääkitys ei vaikuta raskaustestin tulokseen.  
 
MILLOIN VIRTSANÄYTE TULEE OTTAA? 
Testin voi tehdä mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Paras testin tekoaika on kuitenkin aamuvirtsa, jolloin HCG-arvo on korkeimmillaan. 
 
MITEN TESTI TEHDÄÄN ? 
1. Testipuikon ja virtsan tulee olla suurin piirtein huoneenlämpöisiä (18°C - 30°C). 
2. Avaa ilmatiivis pakkaus ja ota testi esiin 
3. Pidä testin kahvasta kiinni toisella kädellä ja poista testin suojakorkki toisesta päästä toisella kädellä. 
4. Aseta testin imupinta alaspäin, pidä testistä kiinni kahvapuolelta. Anna imupinnan olla virtsasuihkussa 10 sekuntia niin että imupinta 
kostuu kauttaaltaan. Toinen testausvaihtoehto on, että voit upottaa myös testipuikon imupinnan virta-astiaan 10 sekunnin ajaksi. 
Älä anna testin kastua nuolen pään yli sillä testi ei silloin toimi oikein. 
5.Laita suojakorkki takaisin testin päähän ja aseta testipuikko tasaiselle, puhtaalle, kuivalle ja imukyvyttömälle pinnalle (esimerkiksi 
pakkauspaperin päälle). 
6. Odota värillisten viivojen ilmaantumista testipuikon testi-ikkunaan. Positiivinen tulos voi olla näkyvissä testissä jo minuutin kuluttua. 
Negatiivisen tuloksen varmistumista tulee odottaa testin koko 6 minuuttinen reaktioaika. Testitulos ei ole enää luotettava kun aikaa on 
kulunut enemmän kuin 10 minuuttia. 
 
MITEN TULOS LUETAAN ? 
Negatiivinen tulos (et ole raskaana): Ainoastaan yksi värillinen viiva tulee näkyviin testi-ikkunaan. Tämä tarkoittaa että et ole raskaana. 
Positiivinen tulos (olet raskaana): Kaksi selkeätä viivaa ilmestyy testi-ikkunaan. Tämä tarkoittaa että olet raskaana. Viivojen värin 
voimakkuus voi vaihdella sillä eri vaiheessa raskautta HCG-pitoisuus virtsassa on eri. 
Epäonnistunut: Ei yhtään näkyvää viivaa testi-ikkunassa. Testaa uudestaan uudella testillä. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
SÄILYTYS JA KESTO 
Testi tulee säilyttää 4°C - 30°C avaamattomassa pakkauksessa. Testipakkauksien tulee välttää suoraa auringonpaistetta ja kosteutta. 
Testipakkauksissa lukee parasta ennen päiväys. 


