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Mjölkproteinallergi Självtest

Läs instruktionerna noga före självtestet utförs, på så vis kan du bekan-
ta dig med de olika komponenterna samt få en förståelse för hur testet 
ska utföras. Vid ett eventuellt positivt resultat rekommenderar vi att du 
tar kontakt med sjukvård för vidare rådgivning. Misstänker du allergi 
eller har symptom ska du alltid kontakta sjukvård, oavsett resultat på 
detta självtest.

1. Grundläggande om detta självtest
Quicktest Katt, Kvalster & Gräspollen självtest är ett enkelt, säkert och 
tillförlitligt multitest som kan detektera höga nivåer av antikroppar (IgE) 
i blod som är specifikt relaterat till Katt, Kvalster & Gräspollen. Höga 
nivåer av specifika IgE är förknippat med allergi. Detta självtest kräver 
endast en liten del kapillärblod som enkelt tas med en medföljande 
lansett med ett snabbt och enkelt stick i ett finger. 
Quicktest Katt, Kvalster & Gräspollen självtest har visat goda jäm-
förelse-resultat mot laboratorietester, dock ska detta självtest inte 
användas för diagnos utan bör användas för en preliminär indikation, 
det är alltid en Leg. läkare som ställer diagnos. Detta självtest har ingen 
åldersgräns men ett självtest är inte lämpligt att användas på barn un-
der 3 år, orsaken är inte baserat på tillförlitlighet utan på förfarandet om 
hur bloduppsamling sker, om ditt barn är under 3 år bör du ta kontakt 
med sjukvården. 
Självtestet kan användas även om du tar mediciner, du behöver 
inte heller ha en pågående allergisk reaktion för att testet ska vara 
tillförlitligt. Får ej förtäras. Förvara denna IVD produkt utom räckhåll för 
barn och djur. Ytterförpackning sorteras som kartong/wellpapp. Övrigt 
sorteras som restavfall. 

2. Förberedelse inför test
Självtestet bör hålla rumstemperatur vid testning, om det varit utsatt för 
kyla är det viktigt att testet först får ligga i rumstemperatur i ca 2h. 
Tvätta händerna med tvål i varmt vatten, skölj noggrant. Torka händer-
na med en REN handduk eller papper. Det är viktigt att dina händer är 
varma, det underlättar vid bloduppsamling. Öppna sedan ytterförpack-
ningen, placera ut samtliga komponenter på en REN bordsyta. Öppna 
påsarna enligt nedan:
• Transparent påse som innehåller lansett, pipett samt  
utspädningsvätska.
• Aluminiumpåse som innehåller testkassett.
• OBS! Dra INTE ut den blåa delen (AKTIVATORN) på testkassetten, 
detta moment kommer först senare.

Ref. A5008 
Självtest som upptäcker onormalt höga nivåer av specifikt IgE i blod 
vid allergisk reaktion.

1. Testindikator
2. Aktivator
3. Testfönster
4. Testhål
5. Utspädningshål
6. Pipett
7. Lansett
8. Utspädningsvätska

Innehåll:
För att underlätta provtagning rekommenderas torkpapper samt 
tillgång till klocka. 

En aluminiumpåse som innehåller: 
- 1 st mjölkallergitest 
- 1 st torkmedel (används ej)

En transparent påse som innehåller:
- 1 st lansett 
- 1 st pipett 
- 1 st utspädningsvätska

- 1 st manual

5. Tillsättning av utspädningsvätska
Skruva av korken på utspädningsvätskan, häll hela innehållet i det 
STORA hålet (som är bredvid testhålet) och VÄNTA i 15 minuter. 
RÖR EJ TESTKASSETTEN!

6. Avläs resultat 
Efter 15 minuter: Ta upp testkassetten och dra ut den blåa delen 
på sidan (AKTIVATOR) som finns vid testfönstret, dra ut tills hela 
testfönstret är  
synligt och ett klick hörs.  
ÅTERPLACERA testkassetten nu på en plan yta. Nu aktiveras 
självtestet. Om höga nivåer av IgE finns i ditt blod kan ett positivt 
resultat avläsas redan inom 15 minuter, vi rekommenderar dock att 
vänta i 30 minuter att avläsa resultat från att aktivatorn drogs ut.

7. Tolka resultat
En rosa eller röd linje SKA synas vid symbolen      Detta indikerar att 
självtestet fungerar korrekt.
Ingen linje ska framträda vid symbolen     . 

Positivt resultat
En rosa eller röd linje framträder vid symbolen     . Linjens styrka eller 
intensitet har ingen inverkan, kan en linje urskiljas ska den tolkas 
som en linje. Detta betyder att förhöjda nivåer av IgE antikroppar har 
detekterats i ditt blod för detta specifika allergen.

Negativt resultat
Endast en rosa eller röd linje har framträtt vid symbolen     . Detta 
betyder att inga förhöjda nivåer av IgE allergiantikroppar detekterats i 
ditt blod för detta specifika allergen. 

Misslyckat resultat
Om ingen linje framträder vid      är testet misslyckat och bör kastas.

3. Provtagning
Med ett enkelt stick med medföljande  
lansett ska ca en droppe blod samlas upp i 
en pipett. Om lansettens blåa topp är bruten 
ska lansetten INTE användas. Läs mer om 
detta moment nedan.
• Börja med att massera det finger som ska 
stickas, detta ökar blodcirkulationen och 
underlättar provtagning.
• Snurra och dra av den blå toppen på 
lansetten.
• Tryck lansettens vita smala topp BESTÄMT mot fingret.  
• Torka bort den första bloddroppen med ett rent torkpapper.

4. Bloduppsamling
1. Massera fingret för att få ut en stor droppe blod, pressa på fingret 
med den hand som inte har stuckits - detta underlättar bloduppsam-
lingen.
2. Pipetten placeras nu försiktigt mot blodsdroppen, kapillärkraft gör 
att blodet sugs upp. Låt endast den mängd blod som krävs flöda 
till markeringen (streck) på pipetten. Om mer blod behövs, massera 
fingret igen. Försök undvika att få in luftbubblor i pipetten. Notera 
att detta moment kan ta upp till 2 minuter att genomföra. Om du inte 
lyckas med att låta blodet flöda in i pipetten - gör så här: 
Lägg bort pipetten, fortsätt att massera fingret tills en droppe har 
formats - om möjligt; låt droppen falla fritt ner i testhålet (hål på test-
kassetten som är markerat med en bloddroppe). Om droppen inte vill 
lämna fingret; Låt droppen vidröra testhålet och flyta ner.
Vänta i ca 1 minut för att låta blodet absorberas i testhålet.

Fatta inga medicinska beslut utan att först konsultera sjukvård. 
För att undvika smittspridning är det rekommenderat att samla alla 
komponenter i ursprungsförpackningen, förslut och sortera som 
restavfall. 

Falskt positivt och falskt negativt
Höga nivåer av IgE är en vedertagen och säker indikation att allergi 
föreligger. Det är dock viktigt att du tidigare har haft symptom eller har 
symptom för att testet ska vara tillförlitligt. 
Normala nivåer av IgE kan inte utesluta att du i framtiden kan utveckla 
allergier. Vissa individer kan ha förhöjda nivåer av specifika IgE utan att 
uppleva symptom på Mjölkproteinallergi, ibland kan vissa mindre obe-
hag upplevas, i andra fall kan kraftigare obehag upplevas. Eventuellt 
kan proaktiva antikroppar, som IgG, inverka på diverse symptom, detta 
är individuellt. 

Notera att om du lider av reumatism så kan detta test visa positivt även 
om du inte har någon allergi.

MANUAL SJÄLVTEST 
MJÖLKPROTEINALLERGI

OHJE KOTITESTI
MAITOPROTEIINIALLERGIA
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Testenhet:

Lansett:

Pipett:

Maitoproteiiniallergia Kotitesti

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kotitestin suorittamista, näin pää-
set tutustumaan pakkauksen sisältöön ja saat käsityksen siitä, miten 
testi tulee suorittaa. Jos tulos on positiivinen, suosittelemme ottamaan 
yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen lisäohjeita varten. Jos epäilet 
allergioita tai sinulla on oireita, ota aina yhteyttä terveydenhuoltoon 
tämän testin tuloksista riippumatta. 

Viite A5008 
Kotitesti, joka havaitsee epätavallisen korkeat spesifiset IgE-tasot 
verestä, allergisen reaktion yhteydessä.

1. Testi-indikaattori
2. Aktivaattori  
3. Tulosikkuna
4. Testireikä 
5. Laimennusaukko
6. Pipetti
7. Lansetti
8. Laimennusaine

Sisältö:
Näytteenoton helpottamiseksi suositellaan paperipyyhkeitä sekä 
ajastimen käyttöä.
Alumiinipussi, joka sisältää:
- 1 maitoproteiiniallergia-testi
- 1 kuivausaine (ei käytettä)

Yksi läpinäkyvä pussi, joka sisältää:
- 1 kpl lansetti
- 1 kpl pipetti
- 1 kpl laimennusaine
- 1 kpl ohjekirja
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1. Olennaista tästä kotitestistä
Quicktest Maitoproteiiniallergia kotitesti on helppo, turvallinen ja luo-
tettava tapa havaita korkeat vasta-ainetasot (IgE) verestä, jotka liittyvät 
erityisesti lehmänmaitoallergiaan (latinaksi: Bos taurus). Tämän spe-
sifisen IgE:n korkeat tasot liittyvät maitoproteiiniallergiaan. Tämä testi 
vaatii vain pienen määrän kapillaariverta, joka on helppo ottaa mukana 
tulevalla lansetilla nopealla ja helpolla pistoksella sormenpäästä. 
Quicktestin Maitoproteiiniallergia kotitesti on osoittanut hyviä vertailutu-
loksia laboratoriotesteissä, mutta tätä testiä ei tule käyttää diagnoosiin, 
vaan sitä tulee käyttää alustavaan indikaatioon, diagnoosin tekee aina 
lailistettu lääkäri. Tällä testillä ei ole ikärajaa, mutta yleisesti ottaen 
kotitestit ei sovi käytettäväksi alle 3-vuotiaille lapsille. Syy ei perustu 
luotettavuuteen vaan menettelytapaan kuinka verennäyte otetaan. Jos 
lapsesi on alle 3-vuotias kannattaa ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.
Itsetestiä voidaan käyttää myös lääkityksen aikana, eikä sinulla tarvitse 
olla jatkuvaa allergista reaktiota, jotta testi olisi luotettava. Tuotetta ei 
saa syöda. Pidä tämä IVD-tuote poissa lasten ja eläinten ulottuvilta. Ul-
kopakkaus lajitellaan pahviksi. Muu sisältö lajitellaan jäännösjätteeksi.

2. Valmistautuminen
Kotitestin tulee pitää huoneenlämmössä testauksen aikana. Jos se on 
altistunut kylmälle, on tärkeää, että testi on ensin säilytetty huoneen-
lämmössä noin 2 tuntia.
Pese kätesi saippualla lämpimässä vedessä, huuhtele huolellisesti. 
Pyyhi kätesi PUHTAALLA pyyhkeellä tai paperilla. On tärkeää, 
että kätesi ovat lämpimät, se helpottaa veren näytteennottoa. Avaa 
sitten pakkaus ja aseta kaikki osat PUHTAALLE pöytäpinnalle. Avaa 
seuraavat pussit:
• Läpinäkyvä pussi, joka sisältää lansetin, pipetin sekä laimennusain-
een.
• Alumiinipussi joka sisältää testikasetin.
• HUOM! ÄLÄ vedä ulos testikasetin sinistä osaa (AKTIVAATTORI), 
tämä vaihe tulee vasta myöhemmin.

3. Näytteenotto
Mukana tulevan lansetin avulla tehdään pistos 
sormenpäähän jolla kerätään pipettiin yksi 
verenpisara. Jos lansetin sininen yläosa on 
rikki, lansettia EI saa käyttää. Lue lisää tästä 
vaiheesta alta.
• Hiero puhtailla sormilla, sitä sormenpäätä, 
joka on valittu pistettäväksi. Tämä lisää ver-
enkiertoa ja helpottaa näytteenottoa.
• Pyöritä ja vedä irti lansetin sinistä yläosa
• Paina lansetin valkoista kapeaa yläosaa TIUKASTI sormeasi 
vasten.
• Pyyhi ensimmäinen veripisara pois puhtaalla paperipyyhkeellä.

4. Verenkeräys
1. Hiero sormeasi pistokohdasta veripisaran muodostamiseksi, paina 
sormea   kädellä jota ei ole pistetty - tämä helpottaa veren keräämistä.
2. Pipetti asetetaan nyt varovasti veripisaraa vasten, kapillaarivoima 
saa veren imeytymään. Anna vain tarvittava määrä verta valua pipetin 
merkkiin (viivaan). Jos tarvitset lisää verta, hiero sormea   uudestaan. 
Yritä välttää ilmakuplien joutumista pipettiin. Huomioi, että tämän 
vaiheen suorittaminen voi kestää jopa 2 minuuttia. Jos et onnistu 
saamaan veren virtaamaan pipetiin - tee näin: Laita pipetti pois, jatka 
sormenpään hieromista sormella, kunnes muodostuu verenpisara - jos 
mahdollista; anna pisaran tippua vapaasti alas pulloon. Jos pisara ei 
halua lähteä sormesta; Anna pisaran koskettaa testireikää ja kellua 
alas.
Odota noin 1 minuutti, jotta veri imeytyy testireikään.
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5. Laimennusaineen lisääminen
Kierrä laimennuspullon korkki auki ja kaada koko sisältö ISOON 
reikään (testireiän vieressä). ODOTA 15 minuuttia. ÄLÄ KOSKE 
TESTIKASETTIIN!

6. Lue tulos 
15 minuutin kuluttua: Nosta testikasetti ja vedä ulos testiikkunan 
vieressä oleva sininen osa (AKTIVAATTORI). Vedä ulos, kunnes 
koko testiikkuna tulee näkyviin ja napsahdus kuuluu. SIJOITA tes-
tikasetti tasaiselle pinnalle. Itsetesti on nyt aktivoitu. Jos veressäsi 
on korkeita IgE-pitoisuuksia, positiivinen tulos voidaan saada 15 
minuutissa, mutta suosittelemme odottamaan tuloksia 30 minuuttia 
aktivaattorin poistosta.

7. Tulkitse tulokset
Vaaleanpunainen tai punainen viiva TÄYTYY ilmestyä symbolin      
viereen. Tämä osoittaa, että testi toimii oikein. 
Symbolin      viereen ei saa ilmestyä viivaa. 

Positiivinen tulos
Symbolin      viereen ilmestyy vaaleanpunainen tai punainen viiva. 
Viivan vahvuudella tai intensiteetillä ei ole vaikutusta. Jos viiva on ero-
tettavissa, tämän tulee tulkita viivana. Tämä tarkoittaa, että verestäsi 
on havaittu kohonneita IgE-vasta-aineita tälle tietylle allergeenille. 

Negatiivinen tulos
Ainoastaan vaaleanpunainen tai punainen viiva on ilmestynyt  
symbolin      viereen. Tämä tarkoittaa, että verestäsi ei ole havaittu 
kohonneita IgE-allergiavasta-aineita tälle tietylle allergeenille. 

Epäonnistunut tulos
Jos viivaa ei ilmesty symbolin      viereen, testi on epäonnistunut ja se 
tulee hävittää.

Älä tee lääketieteellisiä päätöksiä keskustelematta ensin terveyd-
enhuollon kanssa.
Tartunnan leviämisen estämiseksi on suositeltavaa kerätä pak-
kauksen kaikki osat ja lajitella nämä jäännösjätteennä.

Väärä positiivinen tai väärä negatiivinen tulos
Korkeat IgE-tasot on luotettava osoitus allergioista. On kuitenkin 
tärkeää, että sinulla on aiemmin ollut oireita tai on olemassaolevia oire-
ita, jotta testi olisi luotettava. Normaalit IgE-tasot eivät voi sulkea pois 
mahdollisuutta kehittää allergioita tulevaisuudessa. Joillakin henkilöillä 
voi olla kohonneita IgE:n pitoisuuksia ilman maitoproteiiniallergian 
oireita, joillakin voi esiintyä vähäistä vaivautuneisuutta, joillaikin taas 
puolestaan vakavampaa vaivautuneisuutta. Proaktiiviset vasta-aineet, 
kuten IgG, voivat vaikuttaa erilaisiin oireisiin, tämä on yksilöllistä.  
 
Huomioi, että jos sinulla on reuma, tämä testi voi näyttää positiivisen 
tuloksen, vaikka sinulla ei olisi allergioita.

TÄRKEÄÄ!
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Melkeproteinallergi Selvtest

Les instruksjonene nøye før selvtesten utføres, på denne måten kan du 
sette deg inn i de ulike komponentene og få en forståelse for hvordan 
testen skal utføres. Ved et eventuelt positivt resultat anbefaler vi at du 
kontakter helsevesenet for videre rådgiving. Ved mistanke om allergi 
eller symptomer skal du alltid kontakte helsevesenet, uavhengig av 
resultatet av denne selvtesten.

1. Grunnleggende om denne selvtesten
Quicktest Melkeproteinallergi selvtest er en enkel, sikker og pålitelig 
måte å oppdage høye nivåer av antistoffer (IgE) i blod som er spesifikt 
relatert til melkeproteinallergi fra dyret ku (latin: Bos taurus). Høye 
nivåer av denne spesifikke IgE er assosiert med melkeproteinallergi. 
Denne selvtesten krever kun en liten mengde kapillærblod som enkelt 
tas med en medfølgende lansett, med et raskt og enkelt stikk i en 
finger. 

Quicktest Melkeproteinallergi selvtest har vist gode sammenlignings-
resultater mot laboratorietester, men denne selvtesten skal ikke brukes 
for diagnose uten skal brukes for en preliminær indikasjon, det er 
alltid en Aut. lege som stiller en diagnose. Denne selvtesten har ingen 
aldersgrense, men en selvtest er ikke egnet for bruk på barn under 3 år, 
årsaken er ikke basert på pålitelighet uten på prosedyren for hvordan 
blodprøvetaking foregår, dersom barnet ditt er under 3 år bør du 
kontakte helsevesenet. 

Selvtesten kan brukes selv om du tar medisiner, du trenger heller ikke 
ha en pågående allergisk reaksjon for at testen skal være pålitelig. Får 
ikke fortæres. Oppbevar dette IVD-produktet utilgjengelig for barn og 
dyr. Ytteremballasjen sorteres som papp/wellpapp. Øvrig materiale 
sorteres som restavfall.

2. Forberedelse før testen
Selvtesten bør holde romtemperatur under testing, dersom den har 
vært utsatt for kulde er det viktig at testen først må holdes i romtem-
peratur i ca 2 timer.
Vask hendene med såpe i varmt vann, skyll grundig. Tørk hendene med 
et RENT håndkle eller papir. Det er viktig at hendene dine er varme, 
det underletter blodoppsamlingen. Åpne deretter den ytre emballasjen, 
plasser alle komponentene på en REN bordflate. Åpne posene som 
henvist nedenfor:
• Transparent pose som inneholder lansett, pipette og fortynningsmid-
del.
• Aluminiumspose som inneholder testkassett.
• MERK! IKKE trekk ut den blå delen (AKTIVATOREN) på testkass-
etten, dette trinnet kommer først senere.

Ref. A5008 
Selvtest som oppdager unormalt høye nivåer av spesielt IgE i blod 
ved allergisk reaksjon

1. Testindikator
2. Aktivator
3. Testvindu
4. Test hull
5. Utspedningshull
6. Pipett
7. Lansett
8. Fortynningsmiddel

Innhold:
For å underlette prøvetakingen anbefales tørkepapir og tilgang til 
klokke. 

En aluminiumspose som inneholder:
- 1 stk melkeproteinallergi
- 1 stk tørkemiddel (brukes ikke)

En transparent pose som inneholder:
- 1 stk lansett 
- 1 stk pipette 
- 1 stk fortynningsmiddel
- 1 stk manual

3. Prøvetaking
Med et enkelt stikk med den medfølgende 
lansetten skal ca en dråpe blod samles opp i 
en pipette. Hvis den blå toppen av lansetten 
er ødelagt, skal lansetten IKKE brukes. Les 
mer om dette momentet nedenfor.
• Begynn med å massere fingeren som skal 
stikkes, dette øker blodsirkulasjonen og 
underletter prøvetakingen.
• Snurr og trekk av den blå toppen av 
lansetten.
• Trykk lansettens hvite, smale topp BESTEMT mot fingeren.
• Tørk bort den første bloddråpen med et rent tørkepapir.

4. Blodoppsamling
1. Masser fingeren for å få ut en stor dråpe blod, press på fingeren 
med hånden som ikke har blitt stikket – dette underletter blodoppsam-
lingen.
2. Pipetten plasseres nå forsiktig mot bloddråpen, kapillærkraft gjør at 
blodet suges opp. La bare den nødvendige mengden blod strømme 
til merket (streken) på pipetten. Hvis mer blod er nødvendig, masser 
fingeren igjen. Prøv å unngå å få luftbobler i pipetten. Merk at dette 
trinnet kan ta opptil 2 minutter å fullføre. Hvis du ikke lykkes med å la 
blodet strømme inn i pipetten - gjør følgende:
Legg bort pipetten, fortsett å massere fingeren til en dråpe har dannets 
- om mulig; la dråpen falle fritt ned i testhullet (hullet på testkassetten 
merket med en bloddråpe). Dersom dråpen ikke vil forlate fingeren; La 
dråpen berøre testhullet og flyte ned.
Vent i ca. 1 minutt for å la blodet absorberes i testhullet.
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5. Tilsetning av fortynningsmiddel
Skru av korken på fortynningsmiddelet, hell hele innholdet i det 
STORE hullet (som er ved siden av testhullet) og VENT i 15 
minutter. IKKE RØR TESTKASSETTEN!

6. Les av resultatet 
Etter 15 minutter: Ta opp testkassetten og trekk ut den blå delen 
på siden (AKTIVATOREN) som finnes ved testvinduet, trekk ut 
til hele testvinduet er synlig og du hører et klikk. LEGG TILBAKE 
testkassetten på en flat overflate. Nå aktiveres selvtesten. Hvis det 
er høye nivåer av IgE i blodet ditt, kan et positivt resultat avleses 
innen 15 minutter, men vi anbefaler å vente i 30 minutter for å lese 
av resultatene, fra aktivatoren ble trekket ut.

7. Tolk resultatet
En rosa eller rød linje SKAL vises ved symbolet      Dette indikerer at 
selvtesten fungerer som den skal. 
Ingen linje skal vises ved siden av symbolet     . 

Positivt resultat
En rosa eller rød linje vises ved siden av symbolet     . Styrken eller 
intensiteten til linjen har ingen innvirkning, hvis en linje kan skilles, bør 
den tolkes som en linje. Dette betyr at forhøyede nivåer av IgE-antist-
offer har blitt oppdaget i blodet ditt, for dette spesifikke allergenet. 

Negativt resultat
Bare en rosa eller rød linje har dukket opp ved siden av symbolet     . 
Dette betyr at det ikke er påvist forhøyede nivåer av IgE-allergiantist-
offer i blodet ditt for dette spesifikke allergenet. 

Mislykket resultat
Dersom ingen linje vises ved     , mislyktes testen og bør kasseres.

Ikke ta medisinske avgjørelser uten først å konsultere  
helsepersonell. For å unngå smittespredning anbefales det å samle 
alle komponenter i originalemballasjen, deretter lukk emballasjen 
og sorter som restavfall. 

Falsk positiv og falsk negativ
Høye nivåer av IgE er en pålitelig og sikker indikasjon på at allergi er 
tilstede. Det er imidlertid viktig at du tidligere har hatt symptomer eller 
har symptomer for at testen skal være pålitelig.
Normale nivåer av IgE kan ikke utelukke at du kan utvikle allergi i 
fremtiden. Noen individer kan ha forhøyede nivåer av spesifikt IgE 
uten å oppleve symptomer på melkeproteinallergi, noen ganger kan 
det oppleves noe mindre ubehag, i andre tilfeller kan det oppleves 
mer alvorlig ubehag. Proaktive antistoffer, som IgG, kan påvirke ulike 
symptomer, dette er individuelt. 

Merk at hvis du lider av revmatisme, kan denne testen vise positiv selv 
om du ikke har noen allergier.

VIKTIG!
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Testenhet:

Lansett:

Pipette:

Mælkeproteinallergi Selvtest

Læs instruktionerne nøje inden du går i gang med testen, så du er 
bekendt med de forskellige komponenter samt har en forståelse af 
hvordan testen skal udføres. Ved et evt. positivt resultat anbefaler vi, 
at du konsulterer læge eller sundhedsperson for yderligere rådgivning. 
Mistænker du allergi eller har symptomer herpå, skal du altid kontakte 
din læge uagtet resultatet af denne test.

Ref. A5008 
Selvtest som måler unormalt høje niveauer af specifikt lgE i blodet 
ved allergisk reaktion

1. Testindikator
2. Aktivator
3. Testvindue 
4. Testhul
5. Fortynderhul
6. Pipette
7. Lancet
8. Fortyndervæske

Indhold:
Det anbefales at have tørrepapir samt timer/ur parat.
En foliepose som indeholder: 
- 1 stk. mælkeproteinallergitest (testkasette) 
- 1 stk. tørrepapir (skal ikke anvendes)

En gennemsigtig pose som indeholder:
- 1 stk. lancet 
- 1 stk. pipette 
- 1 stk. fortyndervæske
- 1 stk. brugsanvisning
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1. Grundlæggende information om testen
Quicktest mælkeproteinallergi selvtest er en enkel, sikker og pålidelig 
måde at oberservere et højt niveau af antistoffer (lgE) i blodet, som er 
specifikt relateret til mælkeproteinallergi fra køer (latin: Bos Taurus). Et 
højt niveau af lgE er forbundet med mælkeproteinallergi. Denne selvtest 
kræver udelukkende en lille smule kapillærblod som nemt tages med 
den medfølgende lancet ved et hurtigt, hygiejnisk stik i en finger.
Quicktest mælkeproteinallergi selvtest har vist gode, sammenlignelige 
resultater sammenholdt med laboratorieundersøgelser, dog må denne 
selvtest ikke anvendes til dianosticering, men bør ses som en prælim-
inær indikator. En diagnose skal stilles af en læge eller fagperson. 
Denne selvtest har ingen aldersbegrænsninger, men testen bør ikke 
anvendes til børn under 3 år, grundet testens procedure. Er dit barn 
under 3 år bør du tage kontakt til læge eller sundhedspersonale. 
Selvtesten kan anvendes selvom du tager medicin, og du behøver ikke 
at have en aktivt allergisk reaktion for at testen er retvisende. Må ikke 
indtages. Opbevar produktet udenfor rækkevidde af små børn og dyr. 
Papæsken sorteres som pap/papir, øvrige dele sorteres som restaffald. 

2. Forberedelse før testen
Selvtesten bør have stuetemperatur på testtidspunktet, har den været 
udsat for kulde er det vigtigt, at testen opbevares ved stuetemperatur i 
ca. 2 timer inden brug. 
Vask hænderne med sæbe og varmt vand, skyl grundigt. Tør hænderne 
med et RENT håndklæde eller papir. Det er vigtigt at dine hænder er 
varme, da det bidrager til blodopsamlingen. Åbn efterfølgende æsken 
og læg samtlige dele på en REN jævn overflade. Åbn poserne som 
følger: 
• Gennemsigtig pose som indeholder lancet, pipette og fortyn-
dervæske.
• Foliepose som indeholder testkassette.
• OBS! Træk IKKE i den blå del (AKTIVATOREN) på testkassetten - 
dette er vigtigt senere.

3. Prøvetagning
Ved et enkelt prik med den medfølgende 
lancet, skal ca. 1 dråbe blod opsamles i 
pipetten. Er lancettens blå top beskadiget, 
må lancetten IKKE anvendes. Læs mere om 
dette nedenfor.
• Begynd med at massere den finger, som 
blodprøven skal tages fra. Dette øger blod-
cirkulationen og faciliterer blodudtrækningen.
• Tag det blå låg af lancetten
• Placér lancetten hvide, spidse top hårdt mod fingeren og giv et 
FAST tryk. 
• Tør den første bloddråbe bort med tørrepapiret.

4. Blodopsamling
1. Massér fingeren for at danne en stor dråbe blod, pres på fingere 
med den hånd, som ikke er stukket - det stimulerer blodtilførslen.
2. Pipetten placeres nu forsigtigt mod bloddråben, vaccuumet vil 
suge blodet op. Lad pipetten suge en passende mængde blod op, 
indtil det når markeringen (stregen) på pipetten. Er det nødvendigt 
med en større mængde blod, massér da fingeren igen. Undgå at få 
luftbobler ind i pipetten. Bemærk, at dette kan tage op til 2 minutter 
at gennemføre. Lykkedes det ikke at få blodet suget ind i pipetten, så 
gør som følger: 
Læg pipetten væk, fortsæt med at massere fingeren til der formes en 
dråbe - hvis muligt, lad dråben falde frit ned i testhullet (hul på test-
kasetten, som er markeret med en bloddråbe). Hvis bloddråben ikke 
falder fra fingeren, så lad dråben røre testhullet og flyde ned.
Vent i ca. 1 minut så blodet kan blive absorberet.
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5. Tilsætning af fortyndervæske
Skru hætten af fortyndervæsken, hæld al indholdet i det STORE hul 
(ved siden af testhullet) og VENT i 15 minutter. RØR IKKE VED 
TESTKASSETTEN!

6. Aflæs resultatet 
Efter 15 minuter: Tag testkassetten op og træk i den blå del på 
siden (AKTIVATOR) som sidder ved resultatvinduet. Træk ud til hele 
resultatvinduet er synligt og du hører et klik. PLACÉR testkassetten 
på en jævnoverflade. Nu aktiveres selvtesten. I tilfælde af et højt 
niveau af lgE i blodet, kan et positivt resultat ofte aflæses i løbet af 
15 minutter. Vi anbefaler dog at vente i 30 minutter fra aktivatoren 
blev trukket ud til resultatet aflæses.

7. Fortolkning af resultatet
En lyserød eller rød streg SKAL være synlig ved      -symbolet. Dette 
indikerer at selvtesten fungerer korrekt. 
Der skal ikke være nogen synlige streger ved     -symbolet. 

Positivt resultat
En lyserød eller rød streg er synlig ved      -symbolet. Stregens kraft-
ighed eller intensitet har ikke nogen indvirkning, hvis der er en synlig 
streg skal dette tolkes som et positivt resultat. Dette betyder at der er 
et forhøjet niveau af lgE antistoffer, som er påvist i dit blod for dette 
specifikke allergen. 

Negativt resultat
En lyserød eller rød streg er synlig ved      -symbolet. Dette betyder, 
at der ikke er et forhøjet niveau af lgE antistofffer påvist i dit blod for 
dette specifikke allergen. 

Ugyldigt resultat
Er der ingen synlig streg ved      er testen ugyldig og bør smides ud.

Træf ingen medicinske beslutninger uden først at konsultere en 
medicinsk fagperson. For at undgå smittespredning anbefales det 
at samle alle testens dele i den originale indpakning og sortere 
som restaffald.

Falsk positiv og falsk negativ
Høje niveauer af lgE er en anderkendt og sikker indikation på at der er 
tale om allergi. Det er dog vigtigt, at du tidligere har haft symptomer 
eller har symptomer for at testen skal anses for værende pålidelig.
Et normalt niveau af lgE kan ikke udelukke at i fremtiden udvikler aller-
gier. Visse personer kan have et forhøjet niveau af lgE uden at opleve 
symptomer på mælkeproteinallergi, i nogle tilfælde kan der være 
tale om mindre ubehag og i andre tilfælde kan der opleves et kraftigt 
ubehag. Eventuelt proaktive antistoffer som lgG kan påvirke diverse 
symptomer, dette er individuelt. 

Bemærk, at hvis du lider af reumatisme så kan denne test give et 
positivt resultat, selvom du ikke har nogen allergier.

VIGTIGT!

6

7
Imutest Limited, 
Wilmslow, Cheshire, SK9 5DQ, UK

Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street, Swatar, 
BKR 4013 Malta

Directive 98/79/EC 0344

EC REP

Safe-Tec Clinical Products
142 Railroad Drive, Ivyland, PA 18974, USA

CEpartner4U BV, 39151 DB Maarn, NL

Directive 98/79/EC

EC REP

Becton & Dickinson Company,
1 Becton Drive, NJ, 07417, USA

Becton Dickinson UK Ltd, Oxford UK

Directive 93/42/EC 0050

EC REP

Testenhed: 

Lancet:

Pipette:
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