
+30°C

+4°C

Lue ohjeet ennen käyttöä In vitro -diagnosti-
seen käyttöön

Älä käytä 
uudelleen

Eränumero ErääntymispäiväSäilytys 
+4° -> +30°C

Valmistaja

POLY-Check® Självtest

POLY-Check® Kotitesti

GENERELLT
 
Blod i avföringen kan bero på olika gastrointestinala sjukdomar. 
Dessa kan t.ex. vara sår, polyper, hemorrojder, kolit, sprickor men kan 
i vissa fall vara tecken på allvarlig sjukdom. Dessa sjukdomar kan inte 
upptäckas endast av visuell undersökning. Blod i avföringen kan tyda 
på en gastrointestinal sjukdom som kan vara svår att se med blotta 
ögat. Därför rekommenderas testning/screening minst en gång per år 
efter 45 års ålder. 

Poly-check är ett specifikt immunologiskt snabbtest. Poly-check 
kräver inte en speciell diet som många andra tester. Det är känt att 
hemorrojder inte blöder hela tiden.  
Därför ska avföring samlas in under tre dagar i följd för att öka  
möjligheten att upptäcka intermittenta (återkommande) blödningar.

YLEISESTI
 
Veri ulosteessa voi johtua monesta ruoansulatuskanavan vaivasta. 
Näitä ovat esimerkiksi haavaumat, polyypit, peräpukamat tai koliitti. 
Joissain tapauksissa veri voi olla merkki vakavammasta sairaud-
esta, jota ei voi tunnistaa pelkästään visuaalisesti tarkkailemalla. 
Verinen uloste voi merkitä sairautta, joka voi olla vaikea paljaalla 
silmällä.  Tämän takia testien tekoa suositellaan kerran vuodessa yli 
45-vuotiaille. 

Poly-Check on tähän sopiva tarkka immunologinen pikatesti. 
Poly-Check ei vaadi tiettyä ruokavaliota ennen testin tekemistä. 
Peräpukamat eivät vuoda jatkuvasti. 
Ulostetta kerätään kolmen päivän ajalta, jotta testillä on suurempi 
mahdollisuus tunnistaa jaksottainen verenvuoto.

Ref. 4084BI 
Självtest som upptäcker blod i avföring.

Ref. 4084BI 
Kotitesti veren tunnistamiseen ulosteesta.

1. Pappersremsor (x3)

2. Spruta

3. Testhål

4. Resultatfönster

5. Testkassett

Innehåll:

Öppna aluminiumförpackningen först efter att du har samlat 
avföringsprover från 3 dagar.

1 st Aluminiumförpackning som innehåller:

- 1 st Testkassett 
- 1 st Torkmedel (används ej)
- 3 st Uppsamlingsremsor för avföring.
- 1 st Behållare som innehåller 2 ml extraktionslösning, i skyddande       
   plastpåse.
- 1 st Manual

Detta är ett in-vitro självtest, endast för externt bruk. Får ej förtäras.
Läs instruktionerna noggrant före användning. Resultatet kan 
endast utläsas när instruktionerna följs enligt direktiv. Följ samtliga 
instruktioner gällande handhavande, blodmängd och utspädning.
Förvaras mellan +4° C till +30° C.  Förvaras torrt och skyddas mot 
solljus. Ska ej användas efter bäst före datum som anges på alu-
miniumförpackningen. Testet ska inte användas om aluminiumför-
packningen är öppnad. Självtesten ska inte återanvändas. Förvara 
denna produkt utom räckhåll för barn och djur. Ytterförpackning 
sorteras som kartong/wellpapp. Övrigt ska sorteras som restavfall.  
 
Viktigt: Kvinnor ska inte genomföra testet vid menstruation, detta 
för att undvika risken för falskt positivt svar pga menstruationsblod.

Observera - Läs instruktionerna noggrant före användning.

Tämä on in vitro -menetelmällä tehtävä kotitesti, vain ulkoiseen 
käyttöön. Ei saa niellä. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Tulos 
vain ohjeiden mukaisella käytöllä. Noudata sovellettavia ohjeita 
käsittelystä, veren tilavuudesta ja laimennuksesta.  
Säilytys +4°C +30° C. Säilytettävä kuivassa paikassa suojassa 
auringonvalolta. Ei saa käyttää parasta ennen -päiväyksen jälkeen 
(merkattu myyntipakkaukseen ja suojapussiin). Älä käytä testiä, jos 
suojapussi on avattu. Ei saa käyttää uudelleen. Säilytä tuote lasten 
ja lemmikkieläimien ulottumattomissa. Myyntipakkaus lajitellaan 
kartonkina, muut osat sekajätteenä. 

Huomio: Naisten ei tule tehdä testiä kuukautisen aikaan, sillä 
kuukautisveri voi aiheuttaa virheellisen positiivisen tuloksen. 

Huom - Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Hur fungerar testet?
Gastrointestinala skador blöder ofta. Blodet detekteras av testet när 
koncentrationen är högre än 10 ng / ml. Förekomsten av blod kan 
förklaras av flera orsaker: sår, hemorrojder eller andra mer allvarliga 
sjukdomar. Sannolikheten för att upptäcka blödning ökar genom att 
samla avföring under tre dagar. Denna procedur möjliggör ett mer 
exakt testresultat för patienten.

När kan detta test användas?
Testet kan genomföras när som helst under dagen när du har tarm-
rörelse (kan få ut avföring).

Kan resultatet vara felaktigt? 
Resultatet är korrekt om instruktionerna har följts. 
Resultatet kan visa fel om Poly-Check-testet blir vått innan testet 
utförs eller om provet är förorenat med blod från annat ursprung 
än avföring (sår, hemorrojder, menstruations osv.) samt om fel antal 
droppar används.

Har linjernas intensitet i testfönstret någon betydelse?
Styrka, färg eller intensitet i kontrollstrecket har ingen inverkan eller
betydelse för att utläsa testresultat. Om du kan urskilja en linje ska 
detta tolkas som en linje. Linjerna bör dock vara fulla/mättade.

Vad betyder linjen under markeringen C?
Det betyder att självtestet fungerar normalt.

Tulosnäytön merkintöjen vahvuudella, värillä tai voimak-
kuudella ei ole vaikutusta tai merkitystä testitulokseen.  
T- ja C-merkinnät ovat lyhenteitä T = testaus (Test) ja C =
kontrolli (Control).

1. Negatiivinen tulos 

Vain yksi värillinen viiva muodostuu C-merkinnän (Con-
trol) alapuolelle. Tämä tarkoittaa, ettei ulostenäytteessä 
ole verta. 

2. Positiivinen tulos 

Kaksi värillistä viivaa muodostuu T- (Test) ja C-merkintö-
jen (Control) alapuolelle. Huomioi, että T-merkinnän viivan 
väri voi olla vahvempi kuin C-merkinnän. Tämä tulos 
tarkoittaa, että ulostenäytteessä on verta ja sinun pitää 
ottaa yhteyttä lääkäriin. 

3. Epäonnistunut testitulos

Näyttöön ei ilmesty lainkaan viivaa tai vain T-merkinnän 
(Test) alapuolelle. Testi on epäonnistunut, ja on suos-
iteltavaa tehdä uusi testi uudella ulostenäytteellä. 

Andra dagen Repetera steg 1 till 5.

Tredje dagen Repetera steg 1 till 5.

Innan testet ska genomföras måste avföring samlas enligt
instruktionerna nedan:

A – Provsamling första dagen

1. Tvätta dina händer med tvål och vatten.
2. Avföringen ska samlas upp på en speciell uppsamlingsremsa
som finns i förpackningen (Se figur1). Använd 1st uppsamlingsremsa 
för varje dag.
3. Skruva loss locket på behållaren och doppa pinnen 2 cm in i avförin-
gen på 3 olika platser (se figur 2).
4. Återplacera provuppsamlingspinnen med fekalprovet i behållaren
som innehåller extraktionslösningen. Skruva fast locket och
skaka ordentligt (se figur 3). Lägg tillbaka behållaren i plastpåsen
och förvara den i kylen mellan varje uppsamling.
5. Ta bort uppsamlingsremsan och kassera den.

Vad gör jag om testet är positivt? 
Om resultatet är positivt, betyder det att blod har upptäckts
i avföringsprovet och att du bör kontakta en läkare. Därefter bestäm-
mer läkaren vidare undersökning samt behandling.

Vad gör jag om testet är negativt?
Om resultatet är negativt betyder det att testet inte kunde upptäcka 
blod i avföringsprovet.  
De som är 45 år eller äldre eller har släktingar som lider av kolorektal 
cancer rekommenderas att utföra ett test varje år.

Hur säkert är testet?
Poly-Check-testet är korrekt och har använts i över tio år
inom vården. Utvärderingsrapporter visar en tillförlitlighet på minst 93%
med olika referensmetoder. Även om detta test är pålitligt kan falska 
positiva eller falska negativa resultat erhållas.

NOTERA
I Sverige är det inte rekommenderat att spola ned uppsamlingsrem-
sorna i toalettstolen. Detta bör förslutas väl och sedan slängas som 
restavfall.

MANUAL SJÄLVTEST 
POLY-Check® Självtest

MANUAL KOTITESTI 
POLY-Check® Kotitesti

quicktest.se

quicktest.fi

Frågor och svar

Usein kysyttyjä kysymyksiäTestitulos
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+30°C

+4°C

Läs instruktionerna före 
användning

För in vitro  
diagnostiskt bruk

Återanvänd inte

Batchnummer UtgångsdatumFörvara mellan  
+4° och +30°C

Tillverkare

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Frågor och svar

Varoitukset ja tärkeää tietoa

Varningsföreskrifter och viktig information

1

2 3 4

5

1 2 3

Styrka, färg eller intensitet i testfönstret har ingen  
inverkan eller betydelse för att utläsa testresultat.  
T och C är förkortningar för T (Test) och C (Control).

1. Negativt resultat 

Endast en färgad linje framträder under C (kontroll).  
Detta resultat betyder att inget blod i avföringen
har detekterats.

2. Positivt resultat 

Två färgade linjer syns under T (Test) och C (kontroll). 
Färgintensiteten vid linje T kan vara klarare
än färgen vid linje C. Detta resultat betyder att det finns 
blod i avföringen och du bör kontakta en läkare.

3. Misslyckat resultat 

Om ingen linje framträder eller om det endast framträder 
en linje under T så är testet misslyckat och bör kastas. 
Notera att självtestet då är förbrukat och kan inte återan-
vändas. Det rekommenderas att ett nytt test utförs.

Avläs resultat

B - Dags för tolkning av resultatet efter tre dagars samling av 
avföring.

6. Öppna aluminiumpåsen (från skåran) och ta ut testkassetten.
Kassera torkmedelspåsen.

7. Vänta tills behållaren är rumstemperad innan du utför testet.  
Bryt av spetsen (se figur 4).

8. Placera testkassetten på en plan yta och tryck på
behållaren för droppa ner 6 droppar i testhålet (se figur 5).

9. Avläs resultatet efter 10 minuter. Tolka inte resultat efter 15 min.

Gör så här

Gör så här

1. Keräyspaperi
    ulostetta
    varten (x3)

2. Spruta

3. Testireiät

4. Tulosikkunat

5. Testikasetti

Sisältö:

Avaa alumiinipakkaus vasta kerättyäsi sen 
ulostenäytteet 3 päivästä alkaen.

1 kpl Alumiinipakkaus, joka sisältää:

- 1 kpl testikasetti 
- 1 kpl kuivausaine (ei käytetä)
- 3 kpl keräyspaperi ulosteen keräämistä varten
- 1 säiliö, joka sisältää 2 ml uuttoliuosta, suojaavassa muovipussissa.
- 1 kpl ohjekirja Toinen päivä Toista vaiheet 1–5.

Kolmas päivä Toista vaiheet 1–5.

Ennen testin tekoa ulostetta on kerättävä seuraavasti:

A – Näytteiden kerääminen

1. Pese kädet saippualla.
2. Ulosteet on kerättävä pakkauksessa olevalle erityiselle keräyspaper-
ille (Katso kuva 1). Käytä 1 kpl keräyspaperia joka päivä.
3. Kierrä uuttoputken korkki auki ja upota näytepuikko 2 cm syvälle 
ulosteeseen, kolmeen eri kohtaan (Katso kuva 2).
4. Aseta näytepuikko ulostenäytteellä astiassa olevaan uuttoputkeen 
joka sisältää uuttoliuoksen. Kierrä korkki kiinni ja ravista hyvin (Katso 
kuva 3). Laita uttoputki takaisin muovipussiin ja säilytä se jääkaapissa 
jokaisen ulostekeräyksen välillä.
5. Hävitä näyteliuska sekajätteenä.

Toimi näin

Mitä teen, jos tulos on positiivinen?
Se tarkoittaa, että ulostenäytteessä on verta, ja sinun pitää ottaa 
yhteyttä lääkäriin. Lääkäri päättää lisätutkimuksista ja hoidosta. 

Mitä teen, jos tulos on negatiivinen?
Se tarkoittaa, että testi ei havainnut verta ulostenäytteessä. Yli 45-vuo-
tiaita sekä heitä, joiden suvussa on suolisto-syöpää, suositellaan 
tekemään testi kerran vuodessa.

Kuinka turvallinen testi on?
Poly-Check-testi on tarkka ja sitä on käytetty yli 10 vuotta ympäri maa-
ilmaa. Tutkimuksissa sen luotettavuus on todettu olevan vähintään 93 
% vertailumenetelmiin verrattuna. Vaikka testi on luotettava, virheellisiä 
tuloksia voi esiintyä.

HUOMIO
Älä heitä näyteliuskoja wc-pönttöön. Sulje ne tiiviisti ja hävitä sekajät-
teenä. 
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Miten testi toimii?
Ruoansulatuskanavan vahingot vuotavat usein. Testi tunnistaa veren, 
jos sen pitoisuus on yli 10 ng/ml. Verenvuoto voi johtua monesta asia-
sta: haavoista, peräpukamista tai muista, vakavammista sairauksista. 
Veren havaitsemisen todennäköisyys on korkeampi, kun ulostenäyte 
kerätään kolmen päivän aikana. Tämä mahdollistaa tarkemman 
testituloksen.

Milloin tätä testiä voidaan käyttää?
Poly-Check-testin voi tehdä mihin vuorokauden aikaan tahansa, 
kun suolesi toimii (ja ulostat). 

Voiko tulos olla virheellinen? 
Tulos on oikea, jos ohjeita on noudatettu. Tulos voi olla väärä, 
jos Poly-Check-testi on altistunut kosteudelle, näytteessä on verta 
muualta kuin ulosteesta (haavaumista, peräpukamista, kuukautisista 
jne.) tai jos uuteainetta on käytetty väärä määrä.

Onko  tulosikkunan  viivojen  vahvuudella  merkitystä  testitulok-
seen? 
Viivojen värillä tai insentiteetillä ei ole vaikutusta tai merkitystä tulok-
seen. Jos voit erottaa viivan, se tulkitaan viivaksi.

Mitä C-merkinnän alla oleva viiva tarkoittaa?
C-merkinnän alla oleva viiva tarkoittaa, että testi toimii normaalisti.

1

2 3 4

5

4 5

B – Kolmen päivän kuluttua on aika tehdä testi.

6. Avaa alumiinipussi (aukosta) ja ota testikasetti ulos. Hävitä kuivau-
sainepussi. 

7. Odota, kunnes uuttoputki on huoneenlämpöinen, ennen kuin suoritat 
testin.
Katkaise kärki (Katso kuva 4).

8. Aseta testikasetti tasaiselle pinnalle ja paina uuttoputkesta 6 tippaa 
testireikään (Katso kuva 5).

9. Lue tulos täsmälleen 10 minuutin kuluttua. Älä tulkitse testiä enää 15 
minuutin kuluttua. 

Toimi näin

4 5
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+30°C
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+30°C
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Les bruksanvisningen 
før bruk

For in vitro diag-
nostisk bruk

Må ikke gjen-
brukes

Batchnummer UtløpsdatoLagres mellom 
+4° og +30°C

Produsent

POLY-Check® Selvtest

POLY-Check® Selvtest

GENERELT
 
Blod i avføringen kan skyldes ulike gastrointestinale sykdommer. 
Disse kan f.eks. være sår, polypper, hemoroider, kolitt, sprekker 
men kan i noen tilfeller være tegn på alvorlig sykdom. Disse 
sykdommene kan ikke oppdages bare ved visuell undersøkelse. 
Blod i avføringen kan indikere en gastrointestinal sykdom som kan 
være vanskelig å se med det blotte øye. Derfor anbefales testing/
screening minst en gang i året etter fylte 45 år. 

Poly-check er en spesifikk immunologisk hurtigtest.
Poly-sjekk krever ikke en spesiell diett som mange andre tester. 
Det er kjent at hemoroider ikke blør hele tiden. 
Derfor bør avføring samles i tre påfølgende dager for å øke 
muligheten for å oppdage periodiske (tilbakevendende) blødninger.

GENERELT
 
Blod i afføringen kan skyldes forskellige mavetarmsygdomme. 
Disse kan f.eks. være sår, polypper, hæmorider, colitis, rifter, men 
kan i nogle tilfælde være tegn på alvorlig sygdom. Disse sygdomme 
kan ikke altid observeres ved visuel undersøgelse. Blod i afføringen 
kan indikere en mavetarmsygdom, som kan være svær at se med 
det blotte øje. Derfor anbefales test/screening mindst én gang årligt 
efter at være fyldt 45 år. 

Poly-check er en specifik immunologisk hurtigtest.
Poly-check kræver ikke en speciel diæt som mange andre tests. 
Det er kendt, at hæmorider ikke bløder hele tiden. 
Derfor bør afføring indsamles i tre dage efter hinanden, for at øge 
muligheden for at opdage periodisk (tilbagevendende) blødning.

Ref. 4084BI 
Selvtest som påviser blod i avføring.

Ref. 8084BI 
Selvtest, der registrerer blod i afføring.

1. Papirremser (x3)

2. Sprøyte

3. Testhull

4. Resultatvindu

5. Testkassett

1. Papirstrimler (x3)

2. Sprøjte

3. Testhul

4. Prøvesvar

5. Testkassette

Innhold:

Åpne aluminiumspakningen først etter at du har hentet 
avføringsprøver fra 3 dager.

1 stk Aluminiumsforpakning som inneholder:

- 1 stk Testkassett 
- 1 stk Tørkemiddel (brukes ikke)
- 3 stk Oppsamlingsremser for avføring.
- 1 stk beholder som inneholder 2 ml utvinningsløsning, i  
beskyttende plastpose.
- 1 stk Manual

Indehold:

Åbn først aluminiumspakken, når du har taget, afføringsprøver fra 
3 dage. 
 
 
1 stk aluminiumsemballage indeholdende:

- 1 stk testkassette
- 1 stk Tørringsmiddel (anvendes ikke)
- 3 stk Opsamlingspapir til afføring. 
- 1 stk beholder indeholdende 2 ml ekstraktionsløsning i en 
beskyttende plastikpose. 
- 1 stk 1ml flaske med fortynding 
- 1 stk manual

Dette er en in-vitro selvtest, kun for ekstern bruk. Skal ikke konsum-
eres. Les instruksjonene nøye før bruk. Resultatet kan bare leses av
når instruksjonene følges nøyaktig. Følg alle instruksjonene for 
håndtering, blodmengde og fortynning. Oppbevares mellom + 4° C 
til + 30° C. Må ikke fryses. Oppbevares tørt og beskyttet mot sollys.
Skal ikke brukes etter utløpsdato merket med et timeglass på ytter-
forpakningen og aluminiumsforpakningen. Testen skal ikke brukes 
dersom aluminiumpakken er åpnet. Selvtesten skal ikke gjenbrukes. 
Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og dyr. Ytteremballasje 
sorteres som kartong/papir. Øvrigt skal sorteres som restavfall. 

Viktigt: Kvinner skal ikke ta testen under menstruasjon, dette for å 
unngå risiko for falsk positiv svar på grunn av menstruasjonsblod.

Merk - Les instruksjonene nøye før bruk.

Dette er en in-vitro selvtest, kun til udvortes brug. Må ikke indtages.
Læs instruktionerne nøje før anvendelse. Resultatet kan kun 
aflæses, når instruktionerne følges nøjagtigt. Følg alle instruktioner 
for håndtering, blodmængde og fortynding. Opbevares mellem + 
4° C til + 30° C. Må ikke fryses. Opbevares tørt og beskyttet mod 
sollys. Må ikke anvendes efter udløbsdato mærket med et timeglas 
på yderpakningen og aluminiumspakningen. Testen må ikke 
bruges, hvis aluminiumspakken har været åbnet. Selvtesten skal 
ikke genbruges. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og dyr. 
Yderemballage sorteres som karton/papir. Øvrigt affald skal sorteres 
som restaffald.

Vigtigt: Kvinder bør ikke tage testen under menstruation, for at 
undgå risikoen for falsk positiv svar grundet menstruationsblod.

Bemærk - Læs instruktionerne nøje før brug.

Hvordan virker testen?
Gastrointestinale læsioner bløder ofte. Blodet registreres af testen, 
når koncentrationen er højere end 10 ng/ml. Tilstedeværelsen af 
blod kan forklares af flere årsager: sår, hæmorider, eller andre mere 
alvorlige sygdomme. Sandsynligheden for at opdage blødning øges 
ved at samle afføring i tre dage. Denne procedure muliggør et mere 
nøjagtigt testresultat for patienten.

Hvornår kan denne test bruges? 
Poly-Check test kan udføres når som helst i løbet af dagen, når du 
har afføring (kan få en afføring ud). 

Kan resultatet blive forkert?
Resultatet er korrekt, hvis instruktionerne følges.
Resultatet kan være forkert, hvis Poly-Check-testen bliver våd, før 
testen udføres, eller hvis prøven er forurenet med blod fra andre kilder 
end afføring (sår, hæmorider, menstruation osv.), og hvis det forkerte 
antal dråber anvendes.

Har linjernes intensitet i testvinduet nogen betydning?
Kontrolstregens styrke, farve eller intensitet har ingen effekt eller be-
tydning for aflæsning af testresultaterne. Hvis du kan skelne en linje, 
bør dette tolkes som en linje.

Hvad betyder linjen under C-mærket (kontrol)?
Den betyder, at selvtesten fungerer normalt, men den har ingen rolle i 
fortolkningen af resultatet.

Styrke, farve eller intensitet i testvinduet har ingen 
påvirkning eller betydning for aflæsning af testresultatet. 
T og C er forkortelser for T (Test) og C (Kontrol).

1. Negativt resultat

Kun én farvet linje vises under C (kontrol). Dette resultat 
betyder, at der ikke er fundet blod i afføringen

2. Positivt resultat

To farvede linjer vises under T (Test) og C (kontrol). 
Farveintensiteten ved linje T kan være tydeligere end 
farven ved linje C. Dette resultat betyder, at der er blod i 
afføringen, og du bør søge læge.

3. Mislykket resultat

Der vises ingen linje eller kun en farvet linje under T (test), 
men ingen linje ved C. Hvis dette er tilfældet, er det 
ikke muligt at fortolke resultatet og det skal ses som et 
mislykket resultat. Anbefalingen er at udføre en ny test 
med ny afføring

MANUAL SELVTEST 
POLY-Check® Selvtest

MANUAL SELVTEST 
POLY-Check® Selvtest

quicktest.no

quicktest.dk

Spørsmål og svar

Spørgsmål og svar

Les av resultatet

Aflæs resultatet Spørgsmål og svar

Spørsmål og svar

Advarselsforskrifter og vigtig information

Advarselforskrifter og viktig informasjon

Andre dag Gjenta trinn 1 til 5. 

Tredje dag Gjenta trinn 1 til 5.

Før testen utføres skal avføring samles i følge instruksjonene nedenfor:

A - Prøvesamling Første dag

1. Vask hendene med såpe og vann.
2. Avføringen skal samles på en spesiell oppsamlingsstrimmel som 
ligger i emballasjen (Se figur 1). Bruk 1 oppsamlingsstrimmel for hver 
dag.
3. Skru av lokket på beholderen og dypp pinnen 2 cm i avføringen på 3 
forskjellige steder (se figur 2).
4. Plasser tilbake oppsamlingsspinnen med avføringsprøven i behol-
deren som inneholder ekstraksjonsløsningen. Skru på lokket og rist 
godt (se figur 3). Sett beholderen tilbake i plastposen og oppbevar den 
i kjøleskapet mellom hver samling.
5. Fjern oppsamlingsstrimmelen og kast den.

Slik gjør du

På anden dag Gentag trin 1 til 5.

På tredje dag Gentag trin 1 til 5.

Før testen udføres, skal afføring indsamles i henhold til instruktionerne 
nedenfor:

A - Prøvesamling Første dag

1. Vask dine hænder med sæbe og vand.
2. Afføringen skal opsamles på en speciel opsamlingsstrimmel, der 
er placeret i emballagen (Se figur 1). Brug 1 opsamlingsstrimmel for 
hver dag.
3. Skru låget af beholderen og dyp opsamlingsstaven 2 cm i afføringen 
3 forskellige steder (se figur 2).
4. Pladser opsamlingsstaven med afføringsprøven i beholderen med 
ekstraktionsopløsningen. Skru låget på og ryst godt (se figur 3). Læg 
beholderen tilbage i plastikposen og opbevar den i køleskabet mellem 
hver opsamling.
5. Fjern opsamlingsstrimlen og kassér den.

Sådan gjør du

Hva skal jeg gjøre hvis resultatet er positivt? 
Dersom resultatet er positivt betyr det at det er påvist blod i avføring-
sprøven og at du bør kontakte lege.
Legen bestemmer deretter videre undersøkelse og behandling.

Hva skal jeg gjøre hvis resultatet er negativt?
Hvis resultatet er negativt, betyr det at testen ikke kunne påvise blod 
i avføringsprøven. De som er 45 år eller elder, eller har slektninger 
som lider av tykktarmskreft anbefales å ta en test hvert år.

Hvor pålitelig er testen?
Poly-Check-testen er korrekt og har vært brukt i over ti år i  
helsevesenet. Evalueringsrapporter viser en reliabilitet på minst 93 % 
med ulike referansemetoder. Selv om denne testen er pålitelig, kan 
falske positive eller falske negative resultater oppnås.

MERK
I Norge anbefales det ikke å spyle oppsamlingsstrimlene ned i toal-
ettet. De bør tettes godt og deretter kastes som restavfall.
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Hvad gør jeg, hvis testen er positiv? 
Hvis resultatet er positivt, betyder det, at der er fundet blod i afføring-
sprøven, og at du bør kontakte en læge.
Lægen beslutter om der er behov for videre undersøgelse og behan-
dling.

Hvad gør jeg, hvis testen er negativ?
Hvis resultatet er negativt, betyder det, at testen ikke kunne påvise 
blod i afføringsprøven. Dem, der er 45 år eller ældre, eller har en 
familier forbindelse der lider af tyktarmskræft, anbefales at tage en test 
hvert år.

Hvor pålidelig er testen?
Poly-Check testen er pålidelig og har været brugt i over ti år i sund-
hedsvæsenet.
Evalueringsrapporter viser en pålidelighed på mindst 93 % med 
forskellige referencemetoder. Selvom denne test er pålidelig, kan der 
opnås falsk positive eller falsk negative resultater.

BEMÆRK
I Danmark frarådes det at skylle opsamlingsstrimlerne ned i toilettet. De 
skal forsegles godt og derefter bortskaffes som restaffald.
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Læs instruktionerne 
før brug

Til in vitro diagnos-
tisk brug

Må ikke genbruges

Batchnummer UdløbsdatoOpbevares mellem  
+4° og +30°C

Fabrikant

Hvordan fungerer testen?
Gastrointestinale skader blør ofte. Blodet oppdages av testen når 
konsentrasjonen er høyere enn 10 ng / ml. Tilstedeværelsen av 
blod kan forklares av flere årsaker: sår, hemoroider eller andre mer 
alvorlige sykdommer. Sannsynligheten for å oppdage blødning øker 
ved å samle avføring i tre dager. Denne prosedyren muliggjør et mer 
nøyaktig testresultat for pasienten.

Når kan denne testen utføres?
Poly-Check test kan utføres når som helst i løpet av dagen når du har 
avføring (kan få avføring ut).

Kan resultatet være feilaktig?
Resultatet er riktig hvis instruksjonene er fulgt.
Resultatet kan vise feil hvis Poly-Check-testen blir våt før testen 
utføres eller hvis prøven er kontaminert med blod fra andre kilder enn 
avføring (sår, hemoroider, menstruasjon osv.) og hvis feil antall dråper 
brukes.

Har intensiteten til linjene i testvinduet noen betydning?
Styrke, farge eller intensitet i kontrolllinjen har ingen effekt eller betyd-
ning for lesing av testresultater. Hvis du kan ense en linje, bør denne 
tolkes som en linje.
Linjene bør imidlertid være fulle/mettede.

Hva betyr linjen under C (kontroll)-merket?
Dette betyr at selvtesten fungerer normalt, men den har ingen rolle i å 
tolke resultatet.

1

2 3 4

5

1

2 3 4

5

Styrke, farge eller intensitet i testvinduet har ingen effekt 
eller betydning for å kunne avlese testresultater.  
T og C er forkortelser for T (Test) og C (Control).

1. Negativt resultat
 
Bare én farget linje vises under C (kontroll). Dette resulta-
tet betyr at det ikke er påvist blod i avføringen.

2. Positivt resultat
 
To fargede linjer vises under T (Test) og C (kontroll). Far-
geintensiteten ved linje T kan være klarere enn fargen ved 
linje C. Dette resultatet betyr at det er blod i avføringen 
og du bør oppsøke lege.

3. Misslyckat resultat
 
Dersom ingen linje vises, eller hvis bare en linje under 
T vises, har testen feilet og bør kasseres. Merk at selv-
testen er forbruket og ikke kan gjenbrukes. Det anbefales 
at en ny test utføres.

B - Tid for tolkning av resultatet etter tre dager med oppsamling 
av avføring.

6. Åpne aluminiumsposen (fra sporet) og fjern testkassetten. Kast 
tørkemiddelposen.

7. Vent til beholderen har romtemperatur før du utfører testen. Bryt av 
spissen (se figur 4).

8. Plasser testkassetten på en flat overflate og trykk på beholderen for 
å dryppe 6 dråper ned i testhullet (se figur 5).

9. Les resultatet etter 10 minutter. Ikke tolk resultatet etter 15 min.

Slik gjør du

4 5

B - Tid til tolkning af resultatet efter tre dages opsamling af 
afføring.

6. Åbn aluminiumsposen (som påvist), og fjern testpatronen. Kassér 
tørremiddelposen.

7. Vent, indtil beholderen har stuetemperatur, før du udfører testen. 
Knæk spidsen af (se figur 4).

8. Anbring testpatronen på en flad overflade, og tryk på beholderen, så 
den drypper 6 dråber ned i testhullet (se figur 5).

9. Læs resultatet efter 10 minutter. Aflæs ikke resultatet efter 15 min.

Sådan gør du

4 5
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1 2 3


