
 BRUKSANVISNING 

Graviditetskollens  

hCG teststicka 
 

Graviditetskollens hCG-test är ett snabbt 
graviditetstest som lätt kan utföras i 
hemmet. Testet är 99,6% säkert. 
    

HUR FUNGERAR DET? 
Hormonet hCG (Humant 
choriongonadotropin) produceras kort efter 
befruktning av den växande moderkakan, 
och utsöndras därefter i urinet. Våra 
graviditetstest regagerar specifikt på detta 
hormon. Om koncentrationen av hCG 
överstiger testets känslighetsgräns 
(25mIU/ml) kommer en testlinje att synas. 
Som kontroll för att testet utförts på rätt 
sätt kommer även en kontrolllinje att 
synas.  
 

INNEHÅLL PER PÅSE 
 En sticka och ett torkmedel, för att 

undikva fuktskador. 
 

VAD BEHÖVER JAG FÖR ATT 
UTFÖRA TESTET? 

 En ren och torr behållare för att 
samla in urinprovet och ett 
tidtagarur. 

 

ATT TÄNKA PÅ INNAN DU TESTAR 
Du kan utföra testet när som helst på 
dygnet, men den första morgonurinen är 
optimal eftersom den har den högsta 
koncentrationen av hCG. Det är även 
rekommenderat att du samlar upp urinen i 
en ren och torr behållare. 
 

FÖRVARING & HÅLLBARHET 
 Förvara vid 4°C - 30°C i den 

förseglade foliepåsen fram till 
utgångsdatumet. Frys ej. Förvaras 
undan direkt solljus, fukt och hetta. 
 

 Så fort du öppnat påsen skall testet 
användas. Långvarig exponering 
för luftfuktighet leder till att 
produktens pålitlighet försämras.  

 Öppna inte folieförpackningen 
förrän du är klar att utföra testet. 

 
VIKTIG INFORMATION 

 Läs användarinstruktionerna 
noggrant och lägg märke till exakt 
var testlinjen och kontrollinjen 
befinner sig.  

 Använd ej efter utgångsdatum. Se 
bäst före datum på förpackningen.  

 Återanvänd aldrig testmaterialet. 

Släng efter användning.  
 Använd ej testmaterialet om påsen 

är skadad eller öppnad. Rör ej 
ytskiktet på teststickan.     

 
 

HUR UTFÖR JAG TESTET? 
1. Ta ut stickan ur påsen.  
2. För i stickan ner i urinet med pilen 
pekandes neråt. OBS! Täck ej stickan 
längre än maxlinjen. Du kan ta ut stickan 
ur urinet efter 15 sekunder  och lägga 
stickan på en platt, torr och ej 
absorberande yta. 
3. Avläs resultatet inom 5 minuter. Ett 
positivt resultat kan visas redan efter 1 
minut. OBS! Läs inte av testet efter 5 
minuter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

AVLÄSNING AV RESULTATET 
Negativ (inte gravid): Om endast en rosa 
linje visar sig inom kontrollzonen kan du 
anta att du ej är gravid. 
Positiv (gravid):  Om två rosa ränder 
visar sig inom dels kontrollzonen och 
testzonen kan du anta att du är gravid. 
Färgstyrkan kan skifta på linjerna beroende 
på hCG koncentrationen i graviditetens 
olika stadier. 
Ogiltig: Om ingen distinkt rosa-lilafärgad 
linje visar sig inom kontrollzonen kan testet 
anses som ogiltigt. Repetera med ett nytt 
test. Om ytterliggare ett test misslyckas 
kontakta vår kundsupport och uppge 
testets LOT-nummer. 
 
 
 
 

 
 

 

 
BEGRÄNSNINGAR 

 Som med alla andra diagnostiska 
tester, kan en definitiv diagnos ej 
baseras på ett enda test. En 
definitiv diagnos bör endast göras 
av utbildad personal där alla 
faktorer har blivit utvärderade.  

 Om ett urinprov är för utspätt kan 
det innehålla en lägre nivå av 
hCG. Om du misstänker graviditet 
bör du vänta 24-48 timmar innan 
ett nytt test utförs med ett nytt 
urinprov. I mycket tidig graviditet 
kan en låg koncentration av hCG 
medföra ett negativt resultat. 

 Man kan inte diagnostisera 
graviditet utan att först eliminera 
andra tillstånd som kan orsaka 
förhöjda hCG nivåer.   
 

 
 
 
 

FRÅGOR & SVAR 
Hur pålitliga är Graviditetskollens 
tester? 
Enligt laboratorietester är våra tester mer 
än 99,6% säkra.  
 
Vilka faktorer kan påverka 
testresultatet? 
All form av läkemedel som innehåller hCG 
kan ge falskpositiva resultat t.ex. Pregnyl. 
Substanser som inte innehåller hCG 
påverkar inte testresultatet (alkohol, 
värktabletter, p-piller eller antibiotika). 
 
Vad ska jag göra om resultatet visar 
att jag är gravid?  
Om testet visar att du är gravid bör du 
kontakta din barnmorska eller gynekolog 
för rådgivning. 
 
Vad ska jag göra om testet visar att 
jag inte är gravid?  
Detta innebär att koncentrationen av hCG i 
ditt urin inte är tillräkligt hög för att ge 
utslag. Om du fortfarande misstänker 
graviditet eller inte fått någon mens inom 
en vecka, utför nytt test. Får du negativt 
resultat igen och mensen fortfarande 
uteblivit, kontakta läkare. 
  
En rosa bakgrundsfärg och vågräta 
streck visades i resultatområdet under 
testperioden. Är detta något jag 
behöver bry mig om? 
Nej, det påverkar inte testresultatet. Visas 
kontrollinjen inom 5 minuter, fungerar 
testet som det skall. 
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