Bruksanvisning
Graviditetstest Stav
ALLMÄNT:

ATT TÄNKA PÅ INNAN TEST:







Testet kan utföras alla tider på dygnet, men
säkrast resultat ges av den första urinen på
morgonen (då är nivåerna av hCG som högst i
kroppen).
Använd en ren behållare för urinprovet (testa
gärna våra egna engångsbehållare).
Se till att du vet var max-linjen på testet
befinner sig.
Använd inte ett test med skadad förpackning.
Rör heller inte ytskiktet på testet.
Använd testet snarast efter du öppnat
förpackningen. Långvarig exponering kan
påverka resultatet.










Våra tester har en säkerhet på över 99,6 %!
Som resterande diagnostiska tester kan
resultatet inte baserat på ett enda test. För
att få ett definitivt svar bör professionell
personal ställa diagnos som utesluter
Om du misstänker graviditet men testet är
negativt bör du vänta 24-48 timmar tills
nästa test tas.
Om testet visar positivt bör du uppsöka
gynekolog eller barnmorska för
konsultation.
Om bakgrunden på testet blir rosafärgat är
det normalt och inget som påverkar
testresultatet.

Läsa av resultatet:
Negativt (ej gravid) :
Endast en linje visar sig i kontrollzonen. Du kan anta att du inte är gravid.

Positivt (gravid) :
Två linjer visar sig, en i kontrollzonen och en i testzonen. Du kan anta att du är gravid. Styrkan på linjens färg skiftar
beroende på hCG-koncentrationen i urinen.

Ogiltigt:
Om ingen linje uppenbarar sig på testet, eller endast en linje i testzonen så är testet ogiltigt och ett nytt test bör göras.

UTFÖRANDE:
1.

Ta ut staven ur förpackningen

2.

Ta bort hylsan som skyddar uppsugningsdelen.
Doppa uppsugningsdelen i urinen För inte ner
stickan längre än till den färgade markeringen!

3.

Lägg inte stickan på en fuktig eller en
absorberande yta!

4.

Läs av testet inom 5 minuter! Positivt resultat kan
visa sig inom 1 minut. Får testet ligga längre än 5
minuter kan resultatet påverkas!

