Apteq-graviditetstest
Enkelt att använda • Tillförlitligt • Snabbt

Bruksanvisning
Läs bruksanvisningen noga före användning.
Apteq-graviditetstestet är ett snabbt och
enkelt självtest. Redan i början av en graviditet börjar hormonet koriongonadotropin
(human Chorionic Gonadotropin, hCG)
utsöndras i urinen. Apteq-graviditetstestet
upptäcker detta hormon i urinen. Testet är
endast avsett för in vitro-diagnostik, hemmabruk och för externt bruk.

Hur testet fungerar
Efter befruktningen börjar moderkakan
utsöndra hormonet hCG i urinen. I detta
test finns antikroppar som identifierar just
detta hormon. När urinstrålen kommer i
kontakt med teststickan för kapillärkraften
urinen vidare längs testets hinna fram till
testområdet. Om urinen innehåller hCG,
visas ett färgat streck i testfönstret. Om
inget streck visas i testområdet, är testresultatet negativt. Det färgade strecket som
visas i kontrollfönstret bekräftar att testet
har genomförts korrekt.

Förpackningens innehåll
• A
 luminiumpåse som innehåller graviditetstest och fuktavlägsnare. Fuktavlägsnaren är endast till för förvaring
och behövs inte för att utföra testet.
• Bruksanvisning.

• Använd testet i normal rumstemperatur (+15- +30°C)
• Öppna förpackningen precis innan
testet ska användas genom att riva
upp folieomslaget vid skåran. Ta fram
testet.
• Håll testet med en hand i den rundade
änden. Ta med andra handen bort det
gröna skyddet från provtagningsänden.
• Rikta uppsugningsdelen neråt och håll
den så att urinstrålen träffar området
med pil och hål. Håll kvar testet i
minst tio sekunder, så att den blir helt
genomfuktad. Kissa inte på området
ovanför pilmarkeringen.
	
*) Alternativt kan du ta ett urinprov i
ett rent kärl och doppa halva uppsugningsdelen med hål, i urinen i minst 15
sekunder.
• Sätt tillbaka skyddet på uppsugningsdelen. Placera testet på ett jämnt, torrt
och rent underlag med resultatfönstret uppåt. Vänta sedan på resultatet.
• Avläs testresultatet om 5 minuter.

• Kasta testet sedan i hushållssoporna.

Så här läser du av resultatet

Annat som du behöver
• Klocka eller timer.
• *) Ett rent och torrt plast- eller glaskärl
för insamling av urinprov.
*) Du kan utföra testet genom att hålla
teststickan i urinstrålen eller också kan
du samla urinen i ett rent kärl och doppa
teststickans provtagningsände i urinprovet.

Obs!
• Detta test är endast avsett för externt
bruk. Får ej sväljas.
• Efter användning kan testet kastas i
hushållssoporna. Använd varje test
endast en gång.
• Använd inte testet efter förpackningens
förfallodatum.
• Använd inte ett test vars
aluminiumpåse
är skadad.
• Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaring
• Förvara testet i tillsluten
aluminiumpåse i +4 – +30 °C fram till
förfallodatumet.
• Skydda mot direkt solljus, fukt och
värme.
• Får ej frysa.
• Öppna aluminiumpåsen först när du är
redo att göra testet.

När kan man testa
Apteq-graviditetstestet kan upptäcka en
eventuell graviditet redan första dagen
med utebliven menstruation. Apteqgraviditetstestet är så känsligt att det kan
utföras alla tider på dygnet, men morgonurinen är bäst då hCG-halten är som högst
på morgonen.

Positiv

Negativ

Misslyckat

Misslyckat

C = Kontrollområde, T = Testområde
Negativ, Inte gravid
I kontrollfönstret (C) visas endast ett färgat
streck. I testfönstret (T) visas inget streck.
Detta betyder att ingen graviditet har
upptäckts.
Positiv, Gravid
I kontroll (C)- och testfönstren (T) visas
färgade streck. Detta betyder att du är
gravid. Teststreckets (T) intensitet kan variera eftersom hCG-halten i urinen varierar
under graviditetens olika skeden.
Obs: Om teststrecket är mycket svagt,
rekommenderar vi att du gör ett nytt test
inom 48 timmar.
Misslyckat test, ogiltigt resultat
På testet syns inget färgat streck, eller så
syns ett streck endast i testfönstret (T) men
inte i kontrollfönstret (C). Testa på nytt
med ett nytt test. Om testet misslyckas på
nytt, kontakta återförsäljaren. Anteckna
produktens partinummer (Lot.).

Så här gör du efter testning
Testresultatet är positivt (två streck)
Kontakta din läkare. Läkaren bekräftar
graviditeten efter att ha utvärderat
de kliniska upptäckterna och
laboratorieresultaten. I vissa fall är det
möjligt att ett positivt testresultat är
felaktigt. Din läkare ger dig ytterligare
information och råd om graviditeten. Se
även avsnittet ”Begränsningar”
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Testresultatet är negativt (ett streck)
Om du har anledning att tro att du är gravid
(t.ex. på grund av utebliven menstruation),
kan du göra ett nytt test inom några dagar.
Om testet fortfarande visar ett negativt
resultat och menstruationen inte kommer
igång inom ett par dagar, kontakta din
läkare. Se även avsnittet ”Begränsningar”.

Begränsningar
• Precis som vid vilken annan diagnos,
kan den slutliga graviditetsdiagnosen
endast göras av en läkare genom
kliniska prover och laboratorieprover.
• Om urinprovet är för svagt (t.ex. på
grund av för svag täthet), kan hCGhalten i urinen vara för låg för testet.
Om du ändå har anledning att tro att
du är gravid, rekommenderar vi att du
gör ett nytt test om 48 timmar.
• I början av graviditeten kan en låg hCGhalt orsaka ett negativt testresultat. I
detta fall rekommenderar vi att du gör
ett nytt test efter minst 48 timmar.
• En hög hCG-halt kan också bero på
andra orsaker än graviditet (t.ex.
på läkemedel som innehåller hCGhormon). Använd inte ett hCG-urinprov
som graviditetstest, om dessa orsaker
inte kan uteslutas.
• En normal graviditet och ett
utomkvedshavandeskap kan inte
särskiljas från varandra enbart genom
hCG-halt. Även ett spontant missfall
kan orsaka ett felaktigt testresultat.
• Fertilitetsbehandling som baseras på
hCG-hormonet kan orsaka felaktigt
testresultat. Fråga din läkare om råd.

Förväntade resultat
Förväntat resultat hos friska, icke-gravida
kvinnor är negativt. Fastän hCG-halten
varierar under graviditetens början,
kan Apteq-graviditetstestet upptäcka
en graviditet redan första dagen med
utebliven menstruation.

Frågor och svar
• Det är stor skillnad mellan
kontrollstrecken i två olika
graviditetstest. Är detta normalt?
Ja. Skillnader i kontrollstreckens
färgnyanser påverkar inte testresultatet.
• Kan resultaten tolkas senare än efter
väntetiden på fem minuter? Nej.
Testresultatet måste avläsas efter fem
minuter. Ett positivt resultat kan förbli
oförändrat i flera dagar. Ett negativt
resultat däremot kan felaktigt ändras till
ett positivt redan efter några minuter
efter den fem minuter långa testtiden.
För att undvika missuppfattningar ska
du helst avläsa resultatet efter fem
minuter och därefter kasta testet i
hushållssoporna.
• Under testtiden färgades
resultatfönstrets bakgrundsfärg rosa
och en vertikal linje uppstod. Är detta
normalt? Ja. Det förekommer skillnader
i den kemiska sammansättningen i
urinprov och i testmiljöns luftfuktighet.
Dessa variationer kan orsaka att
bakgrunden färgas rosa eller att en
vertikal linje uppkommer, men dessa
faktorer påverkar inte testresultatet.
Testet fungerar korrekt när
kontrollstrecket visas i kontrollfönstret
efter fem minuter.
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