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ROTADENO-Screen® Självtest

ROTADENO-Screen® Kotitesti

GENERELLT
 
Rotavirus och adenovirus kan leda till infektiös gastroenterit och 
relaterade syndrom hos människor, särskilt hos barn och äldre. 
Adenovirus är i allmänhet associerat till gastroenterit men också till 
andra sjukdomar, såsom faryngit, bronkit eller keratokonjunktivit när 
de finns i luftvägarna. Infektioner som orsakas av dessa virus kan 
vara allvarliga hos små barn, äldre eller immunförsvagade patienter. 
Rotavirus- och adenovirusinfektion sprids lätt genom ytor som är 
förorenade av avföring. Årliga epidemier uppträder vanligtvis under 
hösten och vårperioden men kan vara mindre säsongsberoende 
beroende på geografiska områden.
 
ROTADENO-Screen® är ett snabbt immunodiagnostiskt test för
immunologisk detektion av rotavirus och/eller adenovirus i avföring-
sprov. Testet består av ett testkassett som innehåller två reaktiva 
remsor, en för rotavirus och en för adenovirus.

YLEISESTI
 
Rotavirus ja adenovirus voivat johtaa tarttuvaan gastroenteriittiin ja 
siihen liittyviin oireyhtymiin ihmisillä, erityisesti lapsilla ja vanhuksilla.
Adenovirukseen liittyy yleensä gastroenteriitti, mutta myös muut 
sairaudet, kuten nielutulehdus, keuhkoputkentulehdus tai kera-
tokonjunktiviitti, kun sitä esiintyy hengitysteissä. Näiden virusten 
aiheuttamat infektiot voivat olla vakavia pienillä lapsilla, vanhuksilla 
tai immuunipuutteisilla potilailla. Rotavirus- ja adenovirusinfektiot 
leviävät helposti ulosteesta saastuneiden pintojen kautta. Vuosit-
taiset epidemiat esiintyvät yleensä syksyn ja kevään aikana, mutta 
ne voivat olla vähemmän kausiluonteisia maantieteellisistä alueista 
riippuen. 

ROTADENO-Screen® on nopea immunodiagnostinen testi 
rotaviruksen ja/tai adenoviruksen immunologiseen havaitsemiseen 
ulostenäytteistä. Testi koostuu testikasetista, joka sisältää kaksi 
reaktiivista liuskaa, yksi rotavirukselle ja toinen adenovirukselle.

Ref. 302984BI 
Självtest för upptäckt av rotavirus och/eller adenovirus i avföring.

Ref. 302984BI 
Itsetesti rotaviruksen tai adenoviruksen havaitsemiseksi ulosteesta.

1. Uppsamlingsremsa

2. Testhål

3. Testfönster

4. Uppsamlingsflaska

Innehåll:

1 st Aluminiumförpackning som innehåller:

- 1 st testkassett 
- 1 st uppsamlingsremsa för avföring.
- 1 st flaska med spatel & utspädning
- 1 st torkmedel (används ej)
- 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. 

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. 

Huom - Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Hur fungerar testet?

När det finns hos infekterade människor utsöndras rotavirus eller 
adenovirus i avföringen. ROTADENO-Screen®-testet är utformat för 
att detektera både rotavirus- och adenovirusantigener genom två 
distinkta remsor placerade i samma kassett. Varje remsa innehåller 
ett specifikt par antikroppar mot antingen rotavirus eller adenovi-
rus. På varje remsa immobiliseras en antikropp på testzonen (T) 
och en annan antikropp kopplas till röda kolloidala guldpartiklar för 
att visualisera den positiva reaktionen när den inträffar (röd linje) i 
testzonen (T) i båda läsfönstren. En kontrollinje (C), som indikerar att 
testet fungerade bra, fångar upp överskottet av röda guldpartiklar och 
kommer att visas i kontrollzonerna i båda läsfönstren.

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 dock vara felaktigt om testet blir blött innan testet 
utförs, om avföringsuppsamlingsmomentet inte utförs korrekt,
om provet är kontaminerat eller om ett felaktigt antal droppar avges i
provhålen.

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.

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 

2. Positivt resultat 

Två färgade linjer kan urskiljas i det övre fönster eller det 
nedre fönstret.

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.

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 

2. Positiivinen tulos

Ylä- tai alaikkunassa voidaan erottaa kaksi värillistä viivaa. 

3. Epäonnistunut testitulos

Jos tulosnäytölle ei tule lainkaan viivaa tai viiva näkyy 
ainoastaan Tmerkinnän kohdalla, testi on epäonnistunut 
ja se tulee hävittää. Huomaa, että kotitestiä ei voi käyttää 
uudelleen. Suosittelemme, että teet uuden testin.

UTFÖRA TEST:

6. Öppna aluminiumpåsen och ta ut 
testkassetten.
Bryt av tippen på utspädningsflaskan.

7. Håll flaskan vertikalt enligt bild. Droppa 
5 droppar med ett intervall med ca 3 
sekunder mellan varje droppe i testhålen, 
notera att båda testhålen kräver 5 droppar.  

8. Avläs resultat efter exakt 10 minuter. 
Tolka inte resultat före eller efter 10 
minuter.

GÖR SÅ HÄR:

1. Tvätta händerna med tvål och vatten.  
Skölj och torka händerna noga.
2. Förbered för att genomföra testet: Ta ut 
testkassetten och utspädningsvätska ur 
aluminiumpåsen och placera testkass-
etten plant inom räckhåll. (Torkmedlet 
används ej).  
3. Placera pappersremsan på en toal-
ettstol enligt bild. Låt defekation ske på 
pappret (bajsa på pappret).
4. Skruva av locket på utspädningsväts-
kan, Doppa spateln/stickan ca 2 cm ner i
avföringen på 3 olika ställen.
5. Skruva på locket med avföringen i 
flaskan. Skruva fast locket ordentligt och 
skaka i ca 5 sekunder, avföringen ska 
blandas väl med vätskan.

Vad betyder linjen under markeringen C?

Det betyder att självtestet fungerar normalt.

Hur säkert är testet?

ROTADENO-Screen®-testet är korrekt och har använts i mer än 20 år 
av bl.a sjukhus & laboratorier. Utvärderingsrapporter visar en övergri-
pande överenskommelse högre än 92% (CI 95% [92.30 - 100.00]*) med
referensmetod. Även om detta test är mycket tillförlitligt kan falskt posi-
tiva eller falskt negativa resultat erhållas. Utgå alltid efter allmäntillstånd 
och sök vård vid symptom.

* KI 95%: 95% konfidensintervall.

NOTERA

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

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 
ROTADENO-Screen® Självtest

MANUAL KOTITESTI 
ROTADENO-Screen® Kotitesti

quicktest.se

quicktest.fi

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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Mitä C-merkinnän alla oleva viiva tarkoittaa?

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

Kuinka turvallinen testi on?

ROTADENO-Screen® testi on luotettava ja sitä on käytetty yli 20 vuo-
den ajan muun muassa sairaaloissa ja laboratorioissa. Arviointiraportit 
osoittavat, että yleinen yksimielisyys on yli 92 % (CI 95 % [92,30 - 
100,00] *) vertailumenetelmällä. Vaikka tämä testi on erittäin luotettava, 
voidaan saada vääriä positiivisia tai vääriä negatiivisia tuloksia. Huoleh-
di yleistilastasi ja hakeudu hoitoon oireiden varalta.

* KI 95%: 95% luottamusväli.

MERKINTÄ
 
Ruotsissa ei suositella keräysliuskojen huuhtelua wc-istuimesta. Tämä 
on suljettava hyvin ja hävitettävä sitten jäännösjätteenä.

Miten testi toimii?

Infektoituneiden ihmisten tapauksessa rotavirus tai adenovirus erittyy
ulosteisiin. ROTADENO-Screen®-testi on suunniteltu havaitsemaan 
sekä rotavirus- että adenovirusantigeenit kahden erillisen liuskan 
kautta, jotka on sijoitettu samaan kasettiin. Jokainen liuska sisältää 
tietyn parin vasta-aineita joko rotavirukselle tai adenovirukselle. Jokai-
sessa liuskassa yksi vasta-aine immobilisoidaan testivyöhykkeelle (T) 
ja toinen vasta-aine kytketään punaisiin kolloidisiin kultahiukkasiin 
positiivisen reaktion visualisoimiseksi, kun se kohdistuu (punainen 
viiva) testialueelle (T) molemmissa tulosikkunoissa.
Kontrolliviiva (C), joka osoittaa, että testi toimi hyvin, ottaa talteen
ylimääräiset punakultahiukkaset ja näkyy molemmissa tulosikkunoissa
kontrollivyöhykkeillä.

Milloin tätä testiä voidaan käyttää? 

Testi voidaan tehdä milloin tahansa vuorokauden aikana, kun sinulla 
on ulostamista (voi ulostaa).

Voiko tulos olla virheellinen? 

Tulos on oikea, jos ohjeita noudatetaan tarkasti.
Tulos voi kuitenkin olla virheellinen, jos ROTADENO-Screen®-testi 
kastuu ennen testin suorittamista, jos ulosteenkeräysvaihetta ei 
suoriteta oikein, jos näyte on kontaminoitunut tai jos testireikiin on 
annettu väärän määrän tippoja.

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.

1. Keräyspaperi
    ulostetta
    varten

2. Testireiät

3. Tulosikkunat

4. Laimennusaine      
    uloste elle
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TESTIN SUORITTAMINEN:

6. Avaa alumiinipussi ja poista
testikasetti. Katkaise laimennuspullon
kärki.

7. Pidä pulloa pystysuorassa kuvan
osoittamalla tavalla. Tiputa 5 tippaa
3 sekunnnin väliajoin jokaiseen 
testireikään. Huomioi, että molemmat 
testireiät vaativat 5 tippaa. 

8. Lue tulokset tasan 10 minuutin kuluttua. 
Älä tulkitse tuloksia ennen 10
minuuttia tai sen jälkeen.

TEE NÄIN:

1. Pese kätesi saippualla ja vedellä.  
Huuhtele ja kuivaa kätesi huolellisesti.
2. Valmistaudu suorittamaan testi.  
Poista testikasetti ja laimennusaine
alumiinipussista ja aseta testikasetti 
tasaisesti ulottuvillesi.
(Kuivausainetta ei käytetä). 
3. Aseta keräyspaperi wc-istuimelle kuvan
mukaisesti. Ulosta keräyspaperille.
4. Kierrä laimennuspullon korkki
auki, kasta puikko 2 cm syvälle
ulosteeseen kolmessa eri paikassa.
5. Kierrä laimennuspullon korkki kiinni
pulloon ulosteen kera. Kierrä korkki
tiukasti kiinni ja ravista noin 5 sekuntia,
ulosteen tulee sekoittua hyvin nesteeseen.

Sisältö:

1 kpl Alumiinipakkaus, joka sisältää:

- 1 kpl testikasetti 
- 1 kpl keräyspaperi ulosteen keräämistä varten
- 1 kpl pullo puikolla ja laimennusaineella
- 1 kpl kuivausaine (ei käytetä)
- 1 kpl ohjekirja
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ROTADENO-Screen® Selvtest

ROTADENO-Screen® Selvtest

GENERELT
 
Rotavirus og adenovirus kan føre til infeksiøs gastroenteritt og 
relaterte syndromer hos mennesker, spesielt hos barn og eldre. 
Adenovirus er generelt assosiert med gastroenteritt, men også med 
andre sykdommer, slik som faryngitt, bronkitt eller keratokonjunk-
tivitt når det er tilstede i luftveiene. Infeksjoner forårsaket av disse 
virusene kan være alvorlige hos små barn, eldre eller immunsvake 
pasienter. Rotavirus- og adenovirusinfeksjoner spres lett gjennom 
fekalforurensede overflater. Årlige epidemier oppstår vanligvis i 
løpet av høst- og vårperioden, men kan være mindre sesongavhen-
gige avhengig av geografiske områder

ROTADENO-Screen® er en rask immundiagnostisk test for 
immunologisk påvisning av rotavirus og/eller adenovirus i avføring-
sprøver. Testen består av en testkassett som inneholder to reaktive 
strips, en for rotavirus og en for adenovirus.

GENERELT
 
Rotavirus og adenovirus kan føre til infektiøs gastroenteritis og rela-
terede syndromer hos mennesker, især børn og ældre. Adenovirus 
er generelt forbundet med gastroenteritis, men også med andre 
sygdomme, såsom pharyngitis, bronkitis eller keratoconjunctivitis, 
når de er til stede i luftvejene. Infektioner forårsaget af disse virus 
kan være alvorlige hos små børn, ældre eller immunkompromit-
terede patienter. Rotavirus- og adenovirusinfektioner spredes let 
gennem fækalt forurenede overflader. Årlige epidemier forekommer 
normalt i efterårs- og forårsperioderne, men kan være mindre 
sæsonbetonede afhængigt af geografiske områder.

ROTADENO-Screen® er en hurtig immundiagnostisk test til immu-
nologisk påvisning af rotavirus og/eller adenovirus i afføringsprøver. 
Testen består af en testkassette, der indeholder to reaktive strimler, 
en til rotavirus og en til adenovirus.

Ref. 302984BI
Selvtest for påvisning av rotavirus og/eller adenovirus i avføring.

Ref. 302984BI 
Selvtest til påvisning af rotavirus og/eller adenovirus i afføring.

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.

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.

Bemærk - Læs instruktionerne nøje før brug.

Hvordan virker testen?

Når det er tilstede hos infiserte mennesker, skilles rotavirus eller 
adenovirus ut i avføringen. ROTADENO-Screen®-testen er designet 
for å oppdage både rotavirus- og adenovirusantigener gjennom to 
forskjellige strimler/remser plassert i samme kassett. Hver remse 
inneholder et spesifikt par antistoffer mot enten rotavirus eller adeno-
virus. På hver remse er ett antistoff immobilisert på testsonen (T) og 
et annet antistoff kobles til røde kolloidale gullpartikler for å visualisere 
den positive reaksjonen når den inntreffer (rød linje) i testsonen (T) i 
begge lesevinduene.
En kontrolllinje (C), som indikerer at testen fungerte bra, fanger opp 
overskuddet av røde gullpartikler og vil vises i kontrollsonene i begge 
lesevinduene.

Kan resultatet bli feil?

Resultatet er riktig hvis instruksjonene følges nøye.
Resultatet kan imidlertid være feil hvis ROTADENO-Screen®-testen 
blir våt før testen utføres, hvis avføringsoppsamlingstrinnet ikke 
utføres riktig, hvis prøven er kontaminert eller hvis et feil antall dråper 
dispenseres i testhullene.

Har linjenes intensitet i testvinduet noen betydning?

Styrke, farge eller intensitet av kontrollstreken har ingen effekt eller 
betydning for å lese testresultatene. Hvis du kan skjelne en linje, bør 
dette tolkes som en linje.

Hvordan virker testen?

Når en person er inficeret med rotavirus eller adenovirus, udskilles det 
i afføringen. ROTADENO-Screen®-testen er designet til at detektere 
både rotavirus- og adenovirus-antigener gennem to forskellige 
strimler/strips placeret i samme kassette. Hver strimmel indeholder 
et specifikt par antistoffer mod enten rotavirus eller adenovirus. På 
hver strimmel er et antistof immobiliseret på testzonen (T), og et 
andet antistof kobles til røde kolloide guldpartikler for at visualisere 
den positive reaktion, når den opstår (rød linje) i testzonen (T) i begge 
aflæsningsvinduer.
En kontrollinje (C), som angiver, at testen fungerede godt, fanger 
overskuddet af røde guldpartikler og vises i kontrolzonerne i begge 
aflæsningsvinduer. 

Kan resultatet blive forkert?

Resultatet vil være pålideligt, hvis instruktionerne følges nøje.
Resultatet kan dog være forkert, hvis ROTADENO-Screen®-testen 
bliver våd, før testen udføres, hvis afføringsindsamlingstrinnet ikke 
udføres korrekt, hvis prøven er forurenet, eller hvis der dispenseres et 
forkert antal dråber i testhullerne.

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.

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
 

2. Positivt resultat
 
To fargede linjer kan ses i det øvre vinduet eller det nedre 
vinduet.

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.

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

2. Positivt resultat
To farvede linjer kan ses i det øverste vindue eller det 
nederste vindue.

3. Mislykket resultat

Hvis der ikke fremkommer en linje, eller hvis der kun 
vises en enkelt linje under T, er testen forfejlet og bør 
kasseres. Bemærk, at selvtesten er opbrugt og ikke kan 
genbruges. Det anbefales, at der udføres en ny test.

Hva betyr linjen under markeringen C (Control)?

Dette betyr at selvtesten fungerer normalt.
 

Hvor pålitelig er testen?

ROTADENO-Screen®-testen er korrekt og har vært brukt i mer enn 20 
år av blant annet sykehus & laboratorier. Evalueringsrapporter viser en 
samlet overensstemmelse høyere enn 92 % (KI 95 % [92,30 - 100,00] 
*) med referansemetoden. Selv om denne testen er svært pålitelig, kan 
falske positive eller falske negative resultater oppnås. Utgå alltid etter 
allmentilstand og søk helseomsorg ved symptomer.

* KI 95%: 95% konfidensintervall.

MERK 
 
I Norge anbefales det ikke å spyle oppsamlingsremsen ned i toalettse-
tet. Denne skal tettes godt og deretter kastes som restavfall.

Hvad betyder linjen under markeringen C (Control)?

Den betyder, at selvtesten fungerer normalt.

Hvor pålidelig er testen?

ROTADENO-Screen® testen er pålidelig og har været brugt i mere end 
20 år af blandt andet hospitaler & laboratorier. Evalueringsrapporter vis-
er en samlet pålidelighed på mere end 92 % (CI 95 % [92,30 - 100,00] 
*) gennem referencemetoden. Selvom denne test er meget pålidelig, 
kan der opnås falsk positive eller falsk negative resultater. Gå altid ud 
efter en almen tilstand og søg læge ved symptomer.

* CI 95 %: 95 % konfidensinterval.

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

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 
ROTADENO-Screen® Selvtest

MANUAL SELVTEST 
ROTADENO-Screen® Selvtest

quicktest.no

quicktest.dk

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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Les bruksanvisningen 
før bruk

For in vitro diag-
nostisk bruk

Må ikke gjen-
brukes

Batchnummer UtløpsdatoLagres mellom 
+4° og +30°C

Produsent

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

Advarselsforskrifter og vigtig information

Advarselforskrifter og viktig informasjon

UTFØR TESTEN:

6. Åpne aluminiumsposen og fjern 
testkassetten. Bryt av spissen på for-
tynningsflasken.

7. Hold flasken vertikalt som vist.
Drypp 5 dråper i intervall med ca. 3 
sekunder mellom hver drape i testhullene, 
merk at begge testhullene krever 5 dråper. 

8. Les resultatet etter nøyaktig 10 minut-
ter. Ikke tolk resultatet før eller etter 10 
minutter.

SLIK GJØR DU:

1. Vask hendene med såpe og vann. Skyll 
og tørk hendene grundig.
2. Forbered deg på å utføre testen: Fjern 
testkassetten og fortynningsmiddelet fra 
aluminiumsposen og plasser testkasset-
ten flatt innen rekkevidde. (Tørkemidlet 
brukes ikke). 
3. Legg papirremsen på et toalettsete som 
vist. La defekasjon skje på papiret (bæsj 
på papiret).
4. Skru av lokket på fortynningsvæsken, 
Dypp spatelen/stikken ca 2 cm ned i 
avføringen på 3 forskjellige steder.
5. Skru på korken med avføringen i 
flasken. Skru lokket godt på og rist i ca 5 
sekunder, avføringen skal blandes godt 
med væsken.

UDFØR TESTEN:

6. Åbn aluminiumsposen og fjern test-
patronen. Bræk spidsen af fortyndings-
flasken.

7. Hold flasken lodret som vist. Dryp 5 
dråber i intervaller på ca. 3 sekunder 
mellem hvert fald i testhullerne, bemærk 
at begge testhuller kræver 5 dråber.

8. Læs resultatet efter præcis 10 minutter. 
Aflæs ikke resultatet før eller efter 10 
minutter.

SÅDAN GØR DU:

1. Vask dine hænder med sæbe og vand. 
Skyl og tør dine hænder grundigt.
2. Forbered dig på at udføre testen: 
Fjern testpatronen og fortynderen fra 
aluminiumsposen, og placer testpatronen 
fladt inden for rækkevidde. (Tørremidlet 
bruges ikke).
3. Placer papirstrimlen på et toiletsæde 
som påvist. Lad afføring foregå på papiret.
4. Skru låget af fortynderen Dyp spatelen/
pinden ca 2 cm i afføringen 3 forskellige 
steder.
5. Skru låget på med afføringen i flasken. 
Skru låget godt på og ryst i cirka 5 
sekunder, afføringen skal blandes godt 
med væsken.

1. Testremse

2. Testhull

3. Resultatvinduer

4. Oppsamlingsflaske

1

3
2

4

1. Opsamlingspapir

2. Testhul

3. Prøvesvar

4. Opsamlingsflaske

1

3
2

4

Innhold:

1 st Aluminiumsforpakning som inneholder:

- 1 stk testkassett
- 1 stk strips for oppsamling av avføring
- 1 stk flaske med spatel og fortynning
- 1 stk tørkemiddel (brukes ikke)
- 1 stk manual

Indhold:

1 stk Aluminiumsemballage indeholdende:

- 1 stk testkassette
- 1 stk strimmel til opsamling af afføring
- 1 stk flaske med spatel og fortynding
- 1 stk tørremiddel (skal ikke bruges)
- 1 stk manual


