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2 minutter

5 sekunder

Over 99% nøjagtig fra dagen, hvor menstruationen forventes.
Test op til 4 dage før forventet menstruation.
Læs brugsvejledningen grundigt igennem inden testen foretages. 

Apotekets
Graviditetstest

Apotekets
Graviditetstest

Beskyttelseshætte
Resultat Vindue

Absorberende spids

Resultat Vindue

Kontrol Vindue

Kontrol Vindue

Sikkerhedsgreb
• Hvis du foretager testen fra den dag din menstruation

forventes, kan du teste på hvilket som helst tidspunkt
af dagen.

• Hvis du tester tidligere, anvend da morgenurin.

FØR DU BEGYNDER:
• Læs brugsvejledningen TIL ENDE og hav et ur

eller stopur ved hånden.
• Tjek udløbsdatoen på æsken. Anvend ikke

testen hvis den er udløbet.

SÅDAN ANVENDES 
TESTEN:
1. Åben den beskyttende 
folieemballage UMIDDEL-
BART før brug.
2. Tag testen ud af folien. 
Fjern beskyttelseshætten.

GRAVID RESULTAT
En blå streg i Kontrol 

Vinduet OG en blå streg 
i Resultat Vinduet

IKKE GRAVID 
RESULTAT

En blå streg i Kontrol 
Vinduet OG ingen blå 

streg i Resultat Vinduet

Spørgsmål og Svar

1. HVORDAN VIRKER APOTEKETS GRAVIDITETSTEST?
Apotekets graviditetstest måler tilstedeværelsen af hCG (human Chorionic Gonadotropin), et hormon, som er tilstede i urinen når man bliver 
gravid. Et ’Gravid’ resultat indikerer at hCG er blevet målt.
2. HVOR NØJAGTIG ER APOTEKETS GRAVIDITETSTEST?
Apotekets Graviditetstest er mere end 99% nøjagtig i laboratorieforsøg, når den anvendes fra den dag din menstruation forventes. 

3. HVORNÅR KAN JEG TESTE MED APOTEKETS GRAVIDITETSTEST?
Det anbefales at du anvender Apotekets Graviditetstest fra den dag du forventer din menstruation. Imidlertid øges graviditetshormonet hurtigt 
i starten af graviditeten og Apotekets Graviditetstest kan benyttes op til 4 dage før forventet menstruation. I kliniske test med prøver fra tidlig 
graviditet opnåede Apotekets Graviditetstest følgende resultater: 

For at fastslå tidspunktet for forventet menstruation, skal du beregne din almindelige cyklus’ længde ved at tælle antallet af dage fra din 
menstruation til dagen før din næste menstruation starter.  
• Hvis du har en uregelmæssig cyklus, bør du regne med den længste cyklus i de seneste måneder for at beregne hvornår du kan teste.
• Hvis du ikke har nogen idé om hvornår din menstruation forventes, anbefaler vi at du tidligst tester 19 dage efter den sidste gang du havde 

ubeskyttet sex. 
• Hvis du tester på den dag din menstruation forventes, kan du tage testen på hvilket som helst tidspunkt af dagen. Hvis du tester tidligere, 

bør du anvende morgenurin. Undgå overdrevet indtag af væske inden testen. 
• Hvis resultatet er ’Ikke Gravid’ og graviditet fortsat mistænkes, henvises til spørgsmål 9.

4. HVOR TIDLIGT KAN JEG AFLÆSE RESULTATET?
Du kan aflæse resultatet efter 2 minutter så længe, der er kommet en blå streg til syne i Kontrol Vinduet. Et ’Gravid’ resultat kan allerede fore-
komme efter 1 minut. Aflæs resultatet inden 10 minutter efter udførelse af testen. Se bort fra enhver ændring i resultatet efter den tidsperiode.

5. HVAD NU HVIS JEG ER USIKKER PÅ MIT RESULTAT?
For at resultatet skal være ’Gravid’ skal der være en blå streg i Kontrol Vinduet og en blå streg i Resultat Vinduet inden for 10 minutter efter 
udførelse af testen. 
For at resultatet skal være ’Ikke Gravid’ skal der være en blå streg i Kontrol Vinduet og ingen blå streg i Resultat Vinduet inden for 10 minutter 
efter udførelse af testen. Hvis resultatet er ’Ikke Gravid’ og graviditet fortsat mistænkes, henvises til spørgsmål 9. 

6. KAN MEDICIN ELLER MEDICINSKE TILSTANDE PÅVIRKE RESULTATET?
• Læs altid producentens vejledning for enhver medicin du måtte tage, inden du udfører testen. 
• Fertilitetsmedicin indeholdende hCG kan give misvisende resultater (disse fertilitetslægemidler gives normalt ved indsprøjtning og test for 

hurtigt efter injektion kan give et falskt ’Gravid’ resultat) 
• Andre fertilitetsbehandlinger (såsom clomifencitrat), smertestillende og hormonale præventionsmidler (fx p-piller), burde ikke påvirke resultatet.
• Hvis du for nylig er stoppet med at bruge hormonel prævention eller anvender fertilitetsbehandlingsformer som clomifencitrat, kan din 

menstruation være uregelmæssig, hvilket kan lede dig til at teste for tidligt.
• Hvis du for nylig har været gravid (og selvom graviditeten ikke har været fuldbåren), kan du få et falskt ’Gravid’ resultat.
• Graviditet uden for livmoderen, cyster på æggestokkene, overgangsalderen og nogle meget sjældne medicinske tilstande kan give misvisende 

resultater.
• Hvis du får et ’Gravid’ resultat er det muligt, at du senere vil opdage, at du alligevel ikke er gravid på grund af naturlig afbrydelse af 

graviditeten, som kan forekomme i de tidlige stadier. Hvis du får uventede resultater, bør du drøfte dem med din læge.

7. JEG HAR GENNEMFØRT TESTEN, MEN INGEN BLÅ STREG SYNES I KONTROL VINDUET. HVAD SKAL JEG GØRE?
Hvis der ikke er nogen blå streg i Kontrol Vinduet inden for 10 minutter efter testen er udført, så har testen ikke fungeret. Dette kan skyldes følgende:
• Der er påført for meget eller for lidt urin på den Absorberende Spids
• Testproceduren er ikke fulgt korrekt 
• Der er anvendt en udløbet test.

8. MIN TEST ER ’GRAVID’, HVAD SKAL JEG GØRE?
Du bør konsultere din læge, som kan vejlede dig i det videre forløb.

9. MIN TEST ER ’IKKE GRAVID’, MEN JEG TROR, JEG ER GRAVID. HVAD SKAL JEG GØRE?
Du er muligvis ikke gravid, eller niveauet af graviditetshormonet, er endnu ikke højt nok til at blive målt, eller du kan have fejlberegnet dagen 
for din forventede menstruation.
• Hvis du har testet tidligt, gentag testen på dagen for din forventede menstruation.
• Hvis din menstruation er forsinket, test igen efter 3 dage med en ny Apotekets Graviditetstest. Hvis du stadig får et ‘Ikke Gravid’ resultat, og 

din menstruation fortsat udebliver, bør du kontakte din læge.

Opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevares ved stuetemperatur.
Testen kan kun anvendes én gang.
Anvend ikke testen hvis folien er beskadiget.
Anvend ikke test, som har passeret udløbsdatoen.
Kun til In Vitro Diagnostisk brug.
Bør ikke indtages. 

Fabrikant:
SPD Swiss Precision
Diagnostics GmbH
Route de St Georges 47
1213 Petit-Lancy
Geneve, Schweiz

Distributør:
Apotekernes A.m.b.a. 
Mileparken 20F 
DK-2740 Skovlunde

TESTEN HAR IKKE VIRKET
Ingen streg i Kontrol Vinduet

(se spørgsmål 7)

Ikke gravidGravid

3. Hold testen med tommel- 
og pegefinger på sikkerheds-
grebet. Hold den Absorbe-
rende Spids nedad i urin-
strålen I PRÆCIS 5 sekunder. 
VIGTIGT: For meget eller 
for lidt urin på den 
Absorberende Spids kan gøre 
resultatet ugyldigt 
(se ‘Sådan læses resultatet’ 
i næste afsnit) 
ELLER, hvis du foretrækker, 
kan du opsamle din urin i en 
ren, tør beholder og dyppe 
den Absorberende Spids i 
beholderen i 20 sekunder.
4. Sæt beskyttelseshætten på 
igen og læg på plant underlag 
med Resultat Vinduet opad.

SÅDAN LÆSES 
RESULTATET:
Testresultatet kan aflæses 
efter 2 minutter. En blå 
streg vil vise sig i Kontrol 
Vinduet og angive at testen 
har fungeret. En blå streg i 
Kontrol Vinduet og en blå 
streg i Resultat Vinduet 
angiver et positivt (Gravid) 
resultat. En blå streg i 
Kontrol Vinduet og ingen 
streg i Resultat Vinduet 
angiver et negativt (Ikke 
Gravid) resultat.   
Aflæs IKKE resultatet efter 
10 minutter.
• Hvis der efter 10 minutter 
INGEN streg forekommer i 
Kontrol Vinduet, har testen 
ikke virket (se spørgsmål 7).

Antal dage før forventet 
menstruation.

-1

-2

-3

-4

% af prøver fra gravide, som gav et 
’Gravid’ resultat med Apotekets Graviditetstest.

87%
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