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YA GRAVIDITETSTEST 2 ST
hCG-graviditetstest med urinprov för hemmabruk,  
känslighet av testet 10 mIU/ml

BRUKSANVISNING
YA Graviditetstestet är ett lättanvänt graviditetstest för hemmabruk. Testet baserar sig  
på mätning av förhöjd hCG-nivå i urin. Hormonet hCG börjar utsöndras i urinen efter att  
ett embryo har fäst som följd av befruktning. Testet kan pålitligt göras redan samma dag  
som menstruationen borde ha börjat efter ett samlag. Endast för utvärtes bruk. Läs  
bruksanvisningen noggrant innan du utför testet.

Använd inte testet efter sista användningsdatum eller om folieförpackningen som skyddar testet har gått sönder.

Förpackningens innehåll: två graviditetstest i skyddfolie för engångsbruk, silicapåse och bruksanvisning.

UTFÖRANDE AV TESTET:
Du kan göra testet när som helst under dygnet, men morgonurin lämpar sig bäst för testet på grund av dess 
höga hCG-nivå. Ha en klocka eller någon annan tidtagningsapparat inom räckhåll när du utför testet.

1.  Ta teststickan ur skyddspåsen när du inleder testet. I skyddspåsen finns också en silicapåse som du kan 
kasta bort. Avlägsna skyddet från teststickans provtagningsända.  

2.  Håll i testets skaft och rikta provtagningsändan snett nedåt. Håll provtagningsändan i urinstrålen i minst 
tre sekunder tills den har vätts ordentligt. Du kan även samla urin i ett rent och torrt kärl där du väter  
provtagningsändan i minst tre sekunder. Se till att resultatfönstret inte blöts. Vänd inte testet så att  
provtagningsändan pekar uppåt före du har avläst resultatet.

3. Sätt tillbaka skyddet på provtagningsändan och lägg testet på en plan yta med resultatfönstret
uppåt. Testet kan avläsas 5-15 minuter efter att testet har gjorts.

TOLKNING AV RESULTATET:
Testets resultat kan avläsas i resultatfönstret mitt på teststickan. Antalet streck som syns i resultatfönstret visar 
om det finns hCG-hormon i urinen eller inte. Streckens tjocklek och färg kan variera något, men detta påverkar 
inte testets pålitlighet.
T = resultatfönstrets testområde, C = resultatfönstrets kontrollområde
Positivt resultat, du är gravid:
två röda streck i resultatfönstret (ett streck både på kontroll- och på testområdet). 
Negativt resultat, du är inte gravid:
ett rött streck på resultatfönstrets kontrollområde, inget streck på testområdet
Testet misslyckades:
inga streck eller ett streck på testområdet. Testet har skadats eller utförts  
felaktigt. Upprepa testet med en ny graviditetsteststicka.

EFTER TESTET:
Om resultatet visar att du är gravid bör du kontakta din mödravårdscentral eller läkare för att bekräfta  
resultatet och för vidtagande av tilläggsåtgärder. Om resultatet visar att du inte är gravid trots sen menstruation 
bör du upprepa testet följande dag med en ny graviditetsteststicka och vid behov kontakta läkare.

ANMÄRKNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ANVÄNDNING: 
Testet kan ge ett felaktigt negativt resultat om urinens hCG-nivå inte ännu stigit över testets känslighetsgräns. 
Om du trots ett negativt resultat misstänker att du är gravid bör du ta ett nytt test av morgonurin tidigast  
48 timmar efter det första testet. Alkohol kan i vissa fall påverka testresultatet. Utför inte testet efter rikligt  
alkoholintag. Utomkvedshavandeskap, äggstockscystor och vissa andra sjukdomar (bl.a. bröstcancer och 
lungcancer) kan leda till felaktigt testresultat. Fertilitetsbehandling med hormonet hCG kan orsaka ett felaktigt 
positivt resultat. Efter rikligt vätskeintag kan urinen bli så utspädd att testet kan ge ett felaktigt negativt resultat.

FRÅGOR OCH SVAR:

Hur fungerar graviditetstestet? När du blir gravid börjar hCG-hormon utsöndras i din urin. Graviditetstestet 
uppmäter redan små mängder hCG-hormon i urinen. 
Hur tidigt i graviditeten kan jag göra testet? Testet kan pålitligt göras redan samma dag som menstruationen 
borde ha börjat efter ett samlag. Du kan göra testet när som helst under dygnet, men hCG-hormonets nivå är 
vanligtvis störst i den första morgonurinen.
Hur pålitligt är testet? Då testet utförs enligt instruktionerna visar testet med 99 procents säkerhet korrekt 
resultat samma dag som menstruationen borde ha börjat.
Hur länge syns testresultatet? Testet kan avläsas 5-15 minuter efter att testet har gjorts.
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