
hCG-Strip® Självtest

hCG-Strip® Kotitesti

GENERELLT
 
Vid graviditet produceras ett hormon som kallas hCG (human cho-
rionic gonadotropin). Produktionen av detta hormon börjar direkt 
och ökar under de första tre månaderna.

Förekomsten av hCG i urinen är ett snabbt sätt att upptäcka gra-
viditet. När remsan placeras i urinen stiger urinen upp i teststickan 
för att bilda ett färgat band. Detta visar att testet har utförts korrekt. 
När det finns mer än 25 mIU / ml hCG-hormon i urinen visas ett 
andra band som betyder att resultatet är positivt.

Testet kan upptäcka graviditet från den första dagen efter den 
beräknade menstruationen.

Observera - Läs instruktionerna noggrant före användning. 

YLEISESTI
Raskauden aikana muodostuu hCG-niminen hormoni. (ihmisen ko-
riongonadotropiinia). Tämän hormonin tuotanto alkaa välittömästi ja 
kehittyy kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. HCG:n esiintymi-
nen virtsassa on nopea tapa havaita raskaus. Kun liuska asetetaan 
virtsaan, virtsa kohoaa testiliuskassa muodostaen värillisen viivan. 
Tämä osoittaa, että testi on suoritettu oikein. Kun virtsassa on yli 25 
mIU/ml hCG-hormonia, näyttöön tulee toinen viiva, mikä tarkoittaa, 
että tulos on positiivinen. Testi voi havaita raskauden ensimmäis-
estä päivästä arvioitujen kuukautisten jälkeen. Värillinen viiva näkyy 
liuskan keskellä (kontrolliviiva) aivan sinisen osan alapuolella. Tämä
osoittaa, että testi on suoritettu oikein. Toisen värillisen viivan 
olemassaolo tai puuttuminen (ensimmäisen alla) osoittaa testin 
tuloksen (testiviiva). Tulosikkunoiden vahvuudella, värillä
tai intensiteetillä ei ole vaikutusta tai merkitystä testitulosten 
lukemiseen.

Huom - Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Ref. 3037BI 
Självtest för detektion av hCG i urinen.

Ref. 3037BI 
Itsetesti hCG:n havaitsemiseksi virtsasta.

Innehåll:
- hCG teststicka
- Urinkopp
- Torkmedel (används ej)
- 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 aluminiumförpackningen. Testet ska inte 
användas om aluminiumförpackningen 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.

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.

Hur fungerar testet?
När en kvinna är gravid börjar hennes kropp att producera ett hormon 
som heter human chorionic gonadotropin (hCG) som utsöndras i 
urinen. hCG graviditetstest detekterar detta hCG hormon.

När kan detta test användas?
Testet kan användas dagen efter menstruationen är beräknad.  
Testet kan användas när som helst på dagen men det rekommend-
eras att testa med morgonurin.

Påverkar mängden vätska resultatet?
Högt vätskeintag kan späda urinen och göra detektion av hCG svåra-
re. Du bör därför dricka normalt.

Kan resultatet vara felaktigt? 
Resultatet är korrekt om instruktionerna följts. Vid oväntade eller
motsägelsefulla resultat rekommenderas att konsultera läkare, 
eftersom vissa hälsoproblem kan leda till falska diagnoser. Vissa 
läkemedel som innehåller hCG eller som används i kombination med 
hCG (som Pregnyl, Porfasi, Pergonal) och sällsynta medicinska till-
stånd kan ge ett falskt positivt resultat. Alkohol, smärtstillande medel, 
antibiotika, p-piller, hormonterapier som innehåller klomifencitrat 
(som Clomid, Serophen) eller smärtstillande medel bör inte påverka 
testresultatet. Testet kan ge ett falskt positivt resultat om du har haft 
missfall, abort eller har fött barn under de senaste 8 veckorna.  
Detta beror på att testet kan upptäcka hCG i din kropp från en 
tidigare graviditet.

Vad händer om jag inte väntar 5 minuter innan jag läser 
testresultatet? 
Testet tar 5 minuter för att det ska fungera och visa rätt resultat.  
Om du läser testet innan 5 minuter kan testet visa fel. 
Linjen som visas i C är ett tecken på att du kan läsa resultatet. 
Tolka inte testresultatet efter 10 minuter.

Miten testi toimii?
Kun nainen tulee raskaaksi, keho alkaa erittää hormonia jota kut-
sutaan istukkahormoniksi (hCG, engl. human chorionic gonadotro-
pin). Tämän hormonin määrän voi selvittää virtsasta. Raskaustesti 
tunnistaa hCG-hormonin määrän.

Voiko testin tehdä mihin vuorokaudenaikaan tahansa?
Kyllä, testin voi tehdä milloin vain. Mutta jos epäilet raskauden olevan 
vasta hyvin alussa (8-10 päivää hedelmöityksestä), tee testi aamun 
ensimmäisestä virtsasta.

Jos olen juonut paljon nestettä, vaikuttaako se tulokseen?
Suuri nesteenkulutus voi laimentaa virtsaa ja siten vaikeuttaa 
hCG-hormonin tunnistamista. Siksi suosittelemme, että juot normaal-
isti ennen testiä.

Voiko tulos olla virheellinen? 
Tulos on oikea, jos ohjeita on noudatettu. Odottamattomissa tai 
ristiriitaisissa tuloksissa on suositeltavaa kääntyä lääkärin puoleen, 
sillä jotkut terveysongelmat voivat johtaa vääriin diagnooseihin. 
Jotkut lääkkeet, jotka sisältävät hCG:tä tai joita käytetään yhdessä 
hCG:n kanssa (kuten Pregnyl, Porphyria, Pergonal) sekä harvinai-
set sairaudet, voivat antaa väärän positiivisen tuloksen. Alkoholi, 
kipulääkkeet, antibiootit, ehkäisypillerit, klomifeenisitraattia sisältävät 
hormonihoidot (kuten Clomid, Serophen) tai kipulääkkeet eivät vaikuta 
testitulokseen. Testi voi antaa väärän positiivisen tuloksen, jos sinulla 
on ollut keskenmeno, abortti tai synnyttänyt viimeisen 8 viikon aikana. 
Tämä johtuu siitä, että testi voi havaita hCG:tä kehossasi edellisestä 
raskaudesta.

Ett färgat band visas mitt i remsan (kontrollbandet), precis 
under den blå delen för att visa att testet har genomförts 
korrekt. Närvaron eller frånvaron av det andra färgade 
bandet (under den första) indikerar resultatet av testet
(testbandet). Styrka, färg eller intensitet har ingen inver-
kan eller betydelse för att utläsa testresultat.

1. Positivt resultat

Två färgade linjer framträder i testfönstret. Två streck 
innebär att du är gravid. Kontakta en läkare för att få 
rådgivning.

2. Negativt resultat 

Endast en färgad linje framträder. Du är inte gravid. 
Upprepa testet fem dagars senare om du inte har fått din 
menstruation, är testet fortfarande negativt trots utebliven 
menstruation bör du kontakta läkare. 

3. Misslyckat resultat 

Om ingen linje framträder eller om det endast framträder 
en linje till vänster så är testet misslyckat och bör 
kastas. Notera att självtestet då är förbrukat och kan inte 
återanvändas. Det rekommenderas att ett nytt Quicktest 
Graviditetstest utförs. Orsaken till att ett test misslyckas 
kan vara att inte tillräcklig mängd urin har använts.

Vad ska jag göra om testet är negativt?
Om resultatet är negativt, har hCG inte detekterats. Om du efter en 
vecka fortfarande inte har fått din menstruation bör du upprepa testet 
med ett nytt hCG STRIP-test. Om testet fortfarande är negativt och 
ingen menstruation uppstår, kontakta din läkare. Denna försening kan 
orsakas av andra skäl.

Vad ska jag göra om testet är positivt?
Om resultatet är positivt, ska du kontakta din läkare. Tidig diagnos av 
graviditet är viktigt för att säkerställa din hälsa och ditt barns hälsa.

Hur säkert är testet? 
I kliniska studier har testet varit mer än 99% pålitligt.

Mitä jos en odota viittä minuuttia ennen testituloksen tarkistamis-
ta?
Testi vaatii 5 minuuttia toimiakseen ja näyttääkseen oikean tuloksen, 
joten jos tarkistat tuloksen sitä aikaisemmin, tulos voi olla virheellinen. 
C-merkinnän kohdalle muodostuva viiva on merkki, että tuloksen voi 
tarkistaa. Älä tulkitse testin tulosta enää 10 minuutin kuluttua.

Mitä teen, jos testitulos on positiivinen?
Ota yhteyttä neuvolaan tai lääkäriin keskustellaksesi raskaudestasi. 
Raskaudenaikainen hoito on tärkeää sekä sinulle että lapsellesi. 

Mitä teen, jos testitulos on negatiivinen?
Negatiivinen testitulos tarkoittaa, että istukkahormonin määrä virtsassa 
on alle 25mlU/ml etkä ole raskaana. Olet voinut virheellisesti luulla 
kuukautistesi loppuneen, niin voi käydä jos kuukautiset ovat epäsään-
nölliset. Jos kuukautisesi eivät ala viikon kuluessa, tee uusi testi. Jos 
vielä silloinkin testin tulos on negatiivinen, ota yhteyttä lääkäriin tai 
neuvolaan.

Kuinka turvallinen testi on?
Riippumattomien tutkimuksien mukaan testin tulos on 99 % luotettava.

Nu kan du testa kolesterol, laktat (mjölksyra), 
ketonnivåer (ketos), triglycerider och blodsocker 
– allt i ett instrument! Varje test har sin egen unika 
teststicka, så att du alltid får exakta resultat. 

Nyt voit testata kolesterolia, laktaattia (maito-
happoa), ketonitasoja (ketoosi), triglyseridejä ja 
verensokeria - kaikki yhdessä instrumentissa! 
Jokaisella testillä on oma ainutlaatuinen testilius-
ka, joten saat aina tarkat tulokset. 

Vårt unika och patenterade CRP-test ger dig svar 
på några minuter. Testet gör du som alla andra av 
våra tester; hemma - svaret får du direkt. 

Ainutlaatuinen ja patentoitu CRP-testimme antaa 
vastaukset muutamassa minuutissa. Suoritat 
testin kuten kaikki muutkin testimme; kotona - 
saat vastauksen heti.

Levern är ett av kroppens viktigaste organ. Om 
inte levern mår bra så kan många funktioner slås 
ut. Ofta kommer leverproblem smygande och 
många missar de första symptomen med att 
något är fel. Ett levertest kan ge klarhet i hur din 
lever mår. 

Maksa on yksi kehon tärkeimmistä elimistä. 
Jos maksa ei voi hyvin, monet toiminnot voivat 
tyrmätä. Usein maksaongelmat hiipivät sisään ja 
monet ihmiset kaipaavat ensimmäisiä oireita siitä, 
että jotain on vialla. Maksatesti voi selventää, 
kuinka maksasi voi. 

Multitest X6

UUTISET! Multitest X6

CRP-Test

CRP-Testi

Levertest

Maksatesti

MANUAL SJÄLVTEST 
hCG-Strip® Självtest

MANUAL KOTITESTI 
hCG-Strip® Kotitesti

quicktest.se

quicktest.fi

Vill du se hur det går till?
Scanna QR-koden med din mobiltelefon 

Haluatko nähdä, miten se toimii?
Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi 

Frågor och svar

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Avläs resultat

Testitulos

Du visste väl att vi också erbjuder 
självtester inom...

Tiesitkö, että tarjoamme myös seuraavia koti-
testejä...
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Frågor och svar

Varningsföreskrifter och viktig information

Varoitukset ja tärkeää tietoa

1. Samla urin i urinkoppen som medföljer (urinen ska komma ca 1 
cm upp i koppen).

2. Öppna aluminiumpåsen genom att riva längs skåran och ta ut 
teststickan från aluminiumpåsen. (Kasta torkmedlet)

Observera: Håll teststickan på den blå delen.

3. Doppa teststickan vertikalt i urinkoppen i ca 10 sek.

Observera: Låt inte urinen överstiga de 2 pilarna!

4. Placera testremsan på ett plant underlag.

5. Läs resultatet efter 5 minuter. Tolka inte efter 10 minuter.

Gör så här

1 2 3 4

1. Max urin-nivå

2. Testlinje

3. Kontrollinje

4. Greppyta

Ett färgat band visas mitt i remsan (kontrollbandet), precis under 
den blå delen för att visa att testet har genomförts korrekt. 
Närvaron eller frånvaron av det andra färgade bandet (under den 
första) indikerar resultatet av testet
(testbandet). Styrka, färg eller intensitet i testfönster har ingen 
inverkan eller betydelse för att utläsa testresultat.

1. Positiivinen tulos

Kaksi värillistä viivaa tulosikkunassa: yksi T-merkinnän kohdalla 
ja yksi C-merkinnän kohdalla. Huomaa, että viivojen intensiteetti 
voi vaihdella ja ne voivat olla vaaleanpunaisia, haalean punaisia 
tai violettejä. Joka tapauksessa kaksi viivaa tarkoittaa, että olet 
raskaana.

2. Negatiivinen tulos
 
Vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Et ole raskaana.

3. Epäonnistunut testitulos:
 
Jos C-merkinnän kohdalle ei muodostu viivaa (vaikka viiva näkyisi 
T-merkinnän kohdalla), testi on epäonnistunut ja tulee hävittää. 
Huomaa, että kotitestiä ei voi käyttää uudelleen. Suosittelemme, 
että teet uuden hCG Raskaustestin.

1 2 3 4

1. Kerää virtsa mukana olevaan virtsakuppiin (virtsan tulee olla 
kupissa noin 1 cm). 
 
2. Avaa alumiinipussi repäisemällä lovea pitkin ja poistamalla testil-
iuska alumiinipussista. (Hävitä kuivausaine) 
 
Merkintä: Pidä testiliuskaa sinisestä osasta kiinni. 
 
3. Upota testiliuska pystysuoraan virtsakuppiin noin 10 sekunniksi. 
 
Merkintä: Älä anna virtsan ylittää kahta nuolta! 
 
4. Aseta testiliuska tasaiselle alustalle. 
 
5. Lue tulos 5 minuutin kuluttua. Älä tulkaa 10 minuutin kuluttua.

Tee näin

1. Virtsan enimmäismäärä 
 
2. Testiviiva
 
3. Kontrollimerkintä 
 
4. Tartuntapinta

Sisältö:
- Raskaustesti
- Virtsankeräysastia
- Kuivausaine (ei käyttöön)
- Käyttöohje
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hCG-Strip® Selvtest

hCG-Strip® Selvtest

GENERELT
 
Under en graviditet produseres et hormon kalt hCG (humant 
koriongonadotropin). Produksjonen av dette hormonet begynner 
umiddelbart og øker i løpet av de første tre månedene. 
 
Tilstedeværelsen av hCG i urinen er en rask måte å oppdage 
graviditet på. Når stripsen legges i urinen, stiger urinen i teststrim-
melen og danner et farget bånd. Dette viser at testen er korrekt 
utført. Når det er mer enn 25 mIU / ml hCG-hormon i urinen, vises 
et andre bånd som betyr at resultatet er positivt. 
 
Testen kan oppdage graviditet fra første dag etter beregnet 
menstruasjon.

Merk - Les instruksjonene nøye før bruk.

GENERELT
 
Under graviditeten produceres et hormon kaldet hCG (humant 
choriongonadotropin). Produktionen af   dette hormon begynder 
med det samme og stiger i løbet af de første tre måneder. 
 
Tilstedeværelsen af   hCG i urinen er en hurtig måde at opdage gra-
viditet på. Når strimlen placeres i urinen, stiger urinen i teststrimlen 
og danner et farvet bånd. Dette viser, at testen er udført korrekt. 
Når der er mere end 25 mIU/ml hCG-hormon i urinen, vises et 
andet bånd, hvilket betyder, at resultatet er positivt. 
 
Testen kan påvise graviditet fra den første dag efter den estimerede 
menstruation.

Bemærk - Læs instruktionerne nøje før brug.

Ref. 3037BI 
Selvtest for påvisning av hCG i urinen.

Ref. 3037BI 
Selvtest til påvisning af hCG i urinen.

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.

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.

Hvordan fungerer testen?
Når en kvinne er gravid begynner kroppen å produsere et hormon kalt 
human chorionic gonadotropin (hCG) som utskilles i urinen. hCG-Strip 
graviditetstest oppdager dette hCG hormonet.

Kan jeg gjøre testen når som helst på dagen?
Ja, du kan gjøre testen når som helst. Men hvis du mistenker at du er 
tidlig gravid (8-10 dager etter befruktningen), bør du gjøre testen med 
den første urinen om morgenen.

Hvis jeg har drukket mye væske, vil det påvirke resultatet?
Et høyt væskeinntak kan fortynne urinen og hCG kan derfor være
vanskeligere å oppdage. Derfor anbefales et normalt inntak av væske.

Kan resultatet bli feilaktig? 
Resultatet er riktig hvis instruksjonene følges. Ved uventet eller 
Motstridende resultater anbefales å konsultere lege, da noen 
helseproblemer kan føre til falske diagnoser. Noen legemidler som 
inneholder hCG eller som brukes i kombinasjon med hCG (som Preg-
nyl, Porfyri, Pergonal) og sjeldne medisinske tilstander kan gi falskt 
positivt resultat. Alkohol, smertestillende midler, antibiotika, p-piller, 
hormonbehandlinger som inneholder klomifensitrat (som Clomid, 
Serophen) eller smertestillende midler bør ikke påvirke testresultatet. 
Testen kan gi falskt positivt resultat dersom du har hatt spontanabort, 
abort eller har født de siste 8 ukene. Dette er fordi testen kan oppd-
age hCG i kroppen din fra et tidligere svangerskap.

Hva skjer hvis jeg ikke venter 5 minutter før jeg leser  
testresultatet?
Testen trenger 5 minutter for at den skal fungere og vise det riktige 
resultatet. Hvis du leser testen før 5 minutter, kan testen vise feil.  
Linjen som vises i C er et tegn på at du kan lese resultatet.  
Ikke tolk testresultatet etter 10 minutter.

Hvordan virker testen?
Når en kvinde er gravid, begynder kroppen at producere et hormon 
kaldet human chorionic gonadotropin (hCG) som udskilles i urinen. 
hCG Graviditetstest opdager dette hCG hormon.

Kan jeg udføre testen når som helst på dagen?
Ja, du kan udføre testen når som helst. Men hvis du mistænker, at du 
er i den tidlige graviditetsperiode (8-10 dage efter befrugtningen), bør 
du foretage testen med den første morgenurin. 

Hvis jeg har drukket meget væske, vil det så påvirke resultatet?
Et højt væskeindtag kan fortynde urinen, og hCG kan derfor være 
vanskeligere at opdage. Derfor anbefales et normalt indtag af væske.

Kan resultatet være forkert? 
Resultatet er korrekt, hvis instruktionerne følges. I tilfælde af uventet 
eller modstridende resultater anbefales at konsultere en læge, da 
nogle helbredsproblemer kan føre til falske diagnoser. Nogle lægem-
idler, der indeholder hCG eller som bruges i kombination med hCG 
(såsom Pregnyl, Porphyria, Pergonal) og sjældne medicinske tilstande 
kan give et falsk positivt resultat. Alkohol, smertestillende midler, 
antibiotika, p-piller, hormonbehandlinger indeholdende clomiphene-
citrat (såsom Clomid, Serophen) eller smertestillende midler bør ikke 
påvirke testresultatet. Testen kan give et falsk positivt resultat, hvis du 
har haft abort, abort eller har født inden for de sidste 8 uger. 
Dette skyldes, at testen kan påvise hCG i din krop fra en tidligere 
graviditet.

Hvad sker der, hvis jeg ikke venter 5 minutter, før jeg aflæser  
testresultatet?
Testen skal vare 5 minutter for, at den virker og viser det rigtige 
resultat. Hvis du aflæser testen før 5 minutter, kan testen vise forkert. 
Linjen som vises i C er et tegn på, at du kan aflæse resultatet. 
Efter 10 minutter kan testresultatet ikke anvendes.

Hva gjør jeg hvis testen er positiv?
Kontakt din jordmor eller lege for å diskutere graviditeten din. Mødre-
omsorg er viktig for både deg og ditt barn.

Hva gjør jeg hvis testen er negativ?
Dette betyr at hCG-verdiene dine er under 25 mlU/ml og du er ikke 
gravid. Du kan ha tatt feil på når din menstruasjonstid ble avsluttet, 
dette kan skje når du har uregelmessige menstruasjoner. Hvis din 
mens ikke starter innen en uke, bør en ny test gjøres. Hvis dette også 
indikerer negativt og din mens ikke har kommet, bør du kontakte 
jordmor eller lege.

Hvor pålitelig er testen?
Ifølge uavhengige tester er testen 99% sikker.

Hvad skal jeg gøre, hvis testen er positiv?
Kontakt din jordemor eller læge for at diskutere din graviditet. Mødre-
omsorg er vigtigt for både dig og dit barn. 

Hvad skal jeg gøre, hvis testen er negativ?
Dette betyder, at dine hCG-værdier er under 25 mlU/ml, og du er ikke 
gravid. Du kan have taget fejl af, hvornår din menstruationstid blev 
afsluttet, dette kan ske, hvis du har uregelmæssige menstruationer. 
Hvis din menstruation ikke kommer indenfor en uge, bør en ny test 
foretages. Hvis denne også viser sig negativ, og din menstruation ikke 
er kommet, bør du kontakte jordemor eller læge.

Hvor pålidelig er testen?
Ifølge uafhængige undersøgelser er testen 99% sikker.

Nå kan du teste kolesterol, laktat (melkesyre), ke-
tonnivåer (ketose), triglyserider og blodsukker - alt 
i samme instrument! Hver test har sin egen unike 
teststrimmel, slik at du alltid får eksakte resultater. 

Nu kan du teste kolesterol, laktat (mælkesyre), 
ketonniveauer (ketose), triglycerider og blodsuk-
ker – alt sammen i ét instrument! Hver test har sin 
egen unikke teststrimmel, så du altid får præcise 
resultater. 

Vår unike og patenterte CRP-test gir deg svar på 
få minutter. Du gjør testen som alle andre tester; 
hjemme - du får svaret med en gang. 

Vores unikke og patenterede CRP-test giver dig 
svar på få minutter. Du laver testen som enhver 
anden af   vores tests; derhjemme - du får svaret 
med det samme. 

Leveren er et av kroppens viktigste organer. Hvis 
leveren ikke føles bra, kan mange funksjoner slås 
ut. Ofte kommer leverproblemer snikende og 
mange merker ikke av de første symptomene på 
at noe er galt. En levertest kan avklare hvordan 
leveren din har det. 

Leveren er et af kroppens vigtigste organer. Hvis 
leveren ikke har det godt, kan mange funktioner 
slås ud. Ofte kommer leverproblemer snigende, 
og mange mennesker bemærker ikke de første 
symptomer på, at der er noget galt. En levertest 
kan afklare, hvordan din lever har det. 

NYHET! Multitest X6

NYHED! Multitest X6

CRP-Test

CRP-Test

Levertest

Levertest

MANUAL SELVTEST 
hCG-Strip® Selvtest

MANUAL SELVTEST 
hCG-Strip® Selvtest

quicktest.no

quicktest.dk

Vil du se hvordan det går til?
Skann QR-koden med din mobiltelefon 

Vil du se, hvordan det fungerer? 
Scan QR-koden med din mobiltelefon

Spørsmål og svar

Spørgsmål og svar

Les av resultatet

Aflæs resultatet

Du visste at vi også tilbyr 
selvtester innen...

Du vidste, at vi også tilbyder 
selvtest inden for...
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+30°C

+4°C

Les bruksanvisningen 
før bruk

For in vitro diag-
nostisk bruk

Må ikke gjen-
brukes

Batchnummer UtløpsdatoLagres mellom 
+4° og +30°C

Produsent

+30°C

+4°C

Læs instruktionerne 
før brug

Til in vitro diagnos-
tisk brug

Må ikke genbruges

Batchnummer UdløbsdatoOpbevares mellem  
+4° og +30°C

Fabrikant

Spørgsmål og svar

Spørsmål og svar

Advarselforskrifter og viktig informasjon

Advarselsforskrifter og vigtig information

Et farget bånd vises i midten av stripen (kontrollbåndet), 
like under den blå delen for å vise at testen er utført rik-
tig. Tilstedeværelsen eller fraværet av det andre fargede 
båndet (under det første) indikerer resultatet av testen 
(testbåndet). Styrke, farge eller intensitet har ingen effekt 
eller betydning for lesing av testresultater.

1. Positivt resultat

To fargede streker vises. Vær oppmerksom på at intens-
iteten i strekene kan variere og at streken kan være rosa, 
lysrød eller lilla, uansett betyr to streker at du er gravid.

2. Negativt resultat 
Bare en farget linje vises i C. Du er ikke gravid.

3. Misslyckat resultat 
Hvis ingen linje vises i C, (selv om en linje vises i T), har 
testen mislykkes og bør kasseres. Merk at selvtesten da 
er forbruket og ikke kan gjenbrukes. Det anbefales at en 
ny hCG-Strip Graviditetstest utføres.

Et farvet bånd vises i midten af   strimlen (kontrolbåndet), 
lige under den blå del for at vise, at testen er udført kor-
rekt. Tilstedeværelsen eller fraværet af det andet farvede 
bånd (under det første) angiver resultatet af testen 
(testbåndet). Styrke, farve eller intensitet i testvinduer har 
ingen effekt eller betydning for aflæsning af testresultater.

1. Positivt resultat

To farvede streger vises i testvinduet. En streg i T og en i 
C. Vær opmærksom på, at intensiteten af stregerne kan 
variere, og at stregen kan være rosa, lyserød eller lilla, 
uanset hvilket, betyder to streger, at du er gravid.

2. Negativt resultat
 
Der vises kun en farvet linje i C. Du er ikke gravid.

3. Misslyckat resultat
 
Hvis der ikke fremkommer en linje i C, (selv om der vises 
en linje i T) er testen mislykket og bør kasseres. Bemærk, 
at selvtesten er opbrugt og ikke kan genbruges. Det 
anbefales, at en ny hCG Graviditetstest udføres.

Innhold:

- Graviditetstest
- Urinkopp
- Tørkemiddel (brukes ej)
- Manual

Indhold:

- Graviditetstest
- Urinkop
- Tørringsmiddel (anvendes ikke)
- Manual

1. Saml urin i den medfølgende urinkop (urinen skal være ca. 1 cm 
oppe i koppen). 
 
2. Åbn aluminiumsposen ved at rive langs indhakket og fjerne 
teststrimlen fra aluminiumsposen. (Kassér tørremidlet). 
 
Bemærk: Hold teststrimlen på den blå del. 
 
3. Dyp teststrimlen lodret i urinkoppen i ca. 10 sek. 
 
Bemærk: Lad ikke urinen overstige de 2 pile! 
 
4. Placer teststrimlen på en flad overflade. 
 
5. Læs resultatet efter 5 minutter. Fortolk ikke efter 10 minutter.

1. Maks urin-niveau

2. Testlinje

3. Kontrollinje

4. Gribeflade

1 2 3 4

Sådan gør du

1. Samle urin i urinkoppen som følger med (urinen skal være ca. 1 
cm opp i koppen). 
 
2. Åpne aluminiumsposen ved å rive langs hakket og fjerne test-
strimmelen fra aluminiumsposen. (Kast tørkemiddelet). 
 
Merk: Hold teststrimmelen på den blå delen. 
 
3. Dypp teststrimmelen vertikalt i urinkoppen i ca. 10 sek. 
 
Merk: Ikke la urinen overstige de 2 pilene! 
 
4. Plasser teststrimmelen på en flat overflate. 
 
5. Les resultatet etter 5 minutter. Ikke tolk etter 10 minutter.

1. Maks urin-nivå

2. Testlinje

3. Kontrollinje

4. Gripeflate

1 2 3 4

Slik gjør du

4

1

4

1


