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RFSU RASKAUSTESTI 
RFSU Raskaustestillä voit itse selvittää nopeasti ja helposti, oletko
raskaana.

Mitä raskauden yhteydessä tapahtuu?
Munasolun hedelmöittyessä virtsaan erittyy hCG-hormonia (human 
Chorionic Gonadotropin eli koriongonadotropiini), ja sen määrä lisääntyy 
raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Raskaus voidaan todeta
määrittelemällä hCG virtsasta.  RFSU Raskaustestillä saat nopeasti ja
helposti selville, oletko raskaana. Testin tulos on 99,9 % varma, ja se
on samanlainen, mitä kätilöt ja gynekologit käyttävät. Testin voit tehdä 
siitä päivästä alkaen, jolloin kuukautisten olisi pitänyt alkaa, mihin alkaan 
päivästä tahansa, mutta varminta on tehdä mittaus aamuvirtsasta. 

Mikäli olet raskaana, ota yhteyttä neuvolaan tai gynekologiin. Heiltä saat 
neuvoja.  

Mikäli et ole raskaana, etkä halua tullakaan raskaaksi, käytä kondomia 
tai ota yhteyttä ehkäisyneuvolaan tai gynekologiin ehkäisyn järjestämiseksi. 

Tärkeää muistaa 
Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. RFSU Raskaustesti on–
tarkoitettu vain hCG-hormonin mittaamiseen virtsasta käyttöohjeen  
mukaisesti. Mikäli käyttöohjetta ei noudateta yksityiskohtaisesti,
tulos voi olla virheellinen.   

-ratnoaukkitatsiakojaj,nööttyäkneesiokluniavuttetiokratnoitseT–
koitus käyttää vain kerran.  

-tyäkneniemiiv(neekläjneskyäviäpöttyäknesiemiiväitsetätyäkälÄ–
töpäivä on pakkauksessa). 

.anakumnediettäjsuolatitokäättivähnaadiovitseT–
nesilleehrivaatnatavattaasteekkäältävätläsisainomroh-GChtyteiT–

tuloksen. Näin voi käydä myös joidenkin harvinaisten sairauksien yh-
teydessä, tai mikäli virtsassa on paljon bakteereita.  

,isaiskutodoaimoaatsavsolutielleiat,atseskolutamraveloteiläkiM–
ota yhteys lääkäriisi, neuvolaan tai gynekologiisi.    

Säilytys
Säilytä testiä ehjässä pakkauksessa jääkaapissa tai huoneenlämmössä. 
Testiä ei saa säilyttää alle +2 asteen tai yli +30 asteen lämpötilassa. Älä 

.neetuumuukajneetuetsok,noolavnogniruanaarousatsuakkapätäj
Pidettävä pois lasten ulottuvilta. 

Näin teet testin
Voit tehdä testin heti kuukautistesi oletetusta alkamispäivästä lähtien 
mihin aikaan päivästä vain mutta mittaus on varminta tehdä aamuvirt-
sasta, sillä silloin hCG-pitoisuus on korkeimmillaan. 

Tee näin
.äättiirmciraP.nooliktupnaaviukajneesaathupastrivääreK.1

alitöpmälenouhaattuvaasneskuakkapitsetnamottamaavaannA.2
(18-30°C, tähän menee vain pari minuuttia).

.ellehälollekaaraV.3
-misillodhamukkititsetätyäkajniktipaaviivikkremsuakkapaavA.4

man pian.   
-attiosoniäpsalaääpneniotatopU.atsasoätsytäjrävnukitinniikädiP.5

vine nuolineen virtsaan. Älä upota sitä max-viivaa syvemmälle. Nos-
ta tikku pois 5 sekunnin kuluttua, ja aseta se puhtaalle ja kuivalle 
alustalle.  

6.  Odota 5 minuuttia ja anna tikun olla paikallaan. Tikussa näkyy yksi tai 
kaksi värillistä viivaa vaaleaa taustaa vasten värjätyn osan vieressä. 
Tulos on tarkastettava 30 minuutin kuluessa. 

Älä upota tikkua
max-viivaa syvemmälle 

Testituloksen tulkinta

Kaksi viivaa – olet raskaana 
Mikäli tikussa näkyy kaksi värillistä viivaa, olet raskaana. Vaikka toinen 
viiva on hyvin heikko, se tarkoittaa, että olet raskaana. Jos et ole varma 
testituloksesta, tee testi uudelleen kahden päivän kuluttua, mieluiten 
ensimmäisestä aamuvirtsasta. Mikäli olet raskaana, ota yhteys lääkä-
riin, neuvolaan tai gynekologiin. Heiltä saat ohjeita. 

Pelkkä kontrolliviiva – et ole raskaana 
Mikäli tikussa näkyy vain yksi värillinen viiva, et ole raskaana. Mikäli 
kuukautisesi eivät siltikään ala, tee testi uudelleen 2 päivän kuluttua, 
mieluummin ensimmäisestä aamuvirtsasta. Mikäli tulos on edelleen 
sama, eivätkä kuukautisesi ole alkaneet, ota yhteys lääkäriin, neuvolaan 
tai gynekologiin.  

Epäonnistunut testitulos
Mikäli viivoja ei ilmesty tai tulos on muutoin epäselvä, tee testi uudelleen
ja noudata käyttöohjetta huolellisesti. Syynä voi olla, että olet tehnyt tes-
tin virheellisellä tavalla. Mikäli asia ei korjaannu, ota yhteyttä RFSU:hun.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 

Miten RFSU Raskaustesti toimii?
Kun tulet raskaaksi, kehosi alkaa tuottaa hCG-hormonia (human Cho-
rionic Gonadotropin). Alkuraskauden aikana hCG-hormonin pitoisuus 
nousee. Testi pystyy tunnistamaan hormonin, ja sen voi tehdä jo samana 
päivänä, kun kuukautisten olisi pitänyt alkaa.

Miten luotettava raskaustesti on? 
RFSU Raskaustestin varmuus on yli 99,9 %. Tämä on samanlainen 
testi, jota gynekologit ja kätilöt käyttävät.

Miten pian raskaustestin voi tehdä?
Voit tehdä raskaustestin jo samana päivänä, kun kuukautisten olisi pitä-
nyt alkaa. Jos kuukautisesi ovat epäsäännölliset, laske testin aloituspäivä 
viime kuukausien pisimmän kuukautiskierron mukaan.

Vaikuttaako juotu nestemäärä tulokseen?
Hyvin suuri nestemäärä voi laimentaa virtsaa niin, ettei testi havaitse sen 
sisältämää hCG:tä. Pidä siksi juomasi nesteen määrä tavanomaisella ta-
solla. Virtsan hCG-pitoisuutta voi lisätä juomalla tavallista vähemmän ja 
pidättäytymällä virtsaamisesta pari tuntia ennen testin tekemistä. Testin 
voi tietenkin tehdä myös aamuvirtsasta.

Vaikuttavatko lääkkeet tai sairaudet tulokseen?
Testitulokseen eivät vaikuta ehkäisypillerit, kipulääkkeet, antibiootit ja 
ne hormonivalmisteet, jotka eivät sisällä hCG:tä. Sen sijaan jotkut hCG:
tä sisältävät lääkkeet saattavat aiheuttaa virheellisen testituloksen. 
Myös jotkut harvinaiset sairaudet sekä virtsan suuri bakteerimäärä 
saattaa vääristää tulosta. Ota yhteyttä äitiysneuvolaan tai gynekolo-
giin, jos testituloksesi tuntuvat yllättäviltä tai ristiriitaisilta.

Entä jos yhtään viivaa ei tule näkyviin?
Jos testiliuskassa ei näy yhtään viivaa, tee uusi testi ja noudata tarkasti 
käyttöohjeita. Saattaa olla, että testin tekemisessä on sattunut virhe. 

Minkä värisiä viivat ovat?
Viivojen väri vaihtelee vaaleanpunaisesta tummanpunaiseen virtsan 
hCG-pitoisuudesta riippuen. Värisävy ei kuitenkaan vaikuta tulokseen.

Miten kauan tulos on näkyvissä ennen kuin se haalenee tai 
muuttuu? 
Positiivinen tulos jää yleensä pysyvästi näkyviin, mutta tausta voi
tummeta. Tulos pitää aina tarkistaa 30 minuutin kuluessa.

Mitä pitää tehdä, jos testi osoittaa minun olevan raskaana?
Ota yhteyttä äitiysneuvolaan tai gynekologiin ja varaa aika. 

Mitä pitää tehdä, jos testi osoittaa, etten ole raskaana? 
Testituloksen varmuus on yli 99,9 %. Jos kuukautisesi eivät ole alkaneet 
2 päivän kuluessa testin tekemisestä, tee uusi RFSU Raskaustesti. Jos 
tulos on jälleen negatiivinen eivätkä kuukautisesi ole vieläkään alkaneet, 
ota yhteys lääkäriin tai gynekologiin.

RFSU Raskaustesti on kehitetty yhteistyössä RFSU Klinikan kanssa.
Lisätietoja tuotteesta löydät osoitteesta www.rfsu.com.

RFSU on voittoa tavoittelematon aatteellinen järjestö. Toimintamme
tuottojen ylijäämä käytetään sukupuoli- ja parisuhdeasioihin liittyvään
tiedottamiseen ja koulutukseen.   
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Positiivinen

Kontrolliviiva
Testiviiva

Max-viiva

Imupinta

Negatiivinen Epäonnistunut

Haluatko tietää lisää raskaudesta ja hedelmällisyydestä, tai 
onko sinulla kysymyksiä tuotteistamme? Lue lisää: 
olenkoraskaana.fi
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