
See now Klimakterietest selvtest

Quicktest Klimakterietest er en selvtest som viser om du er i 
overgangsalderen. Testen måler mengden follikelstimulerende hormon (FSH) i 
kvinnens urin. Hvis det er et visst nivå av FSH, er testen positiv. Merk - Les 
instruksjonene nøye før bruk.


Forpakningen inneholder:


- 1stk See now Klimakterietest

- Bruksanvisning på norsk

- Tørkemiddel (brukes ej)


Advarselforskrifter og viktig informasjon 

Dette er en in-vitro selvtest, den er kun til ekstern bruk. Får ikke konsumeres.

Les instruksjonene nøye før bruk. Resultatet kan kun tolkes når 
instruksjonene har følgts nøyaktig. Følg samtlige instruksjoner gjellende 
håndtering. Oppbevares mellom 2° C og 30° C. Må ikke fryses. Oppbevares 
tørt og beskyttet mot sollys.

 Skal ikke brukes etter utløpsdato merket på ytteremballasjen og 
aluminiumsemballasjen. Testen skal ikke brukes dersom aluminiumpakken er 
åpnet.

 Quicktest Klimakterietest skal ikke gjenbrukes. Oppbevar produktet 
utilgjengelig for barn og dyr. Ytteremballasje sorteres som kartong/papir. 
Øvrigt skal sorteres som restavfall.

 

Les instruksjonene før testen utføres!


Slik gjør du: 

1. Ta ut teststikken fra folieemballasjen, la tørkemiddelet være igjen.

2. Uriner i en ren beholder (for eksempel en plastkopp). Dypp testen med den 

absorberende delen i beholderen i ca 5 sekunder.

3. Legg teststikken på en flat overflate. Avles resultatet etter 5 minutter.


Les av resultat: 

1. Positivt resultat 

To fargede linjer vises. Vær oppmerksom på at intensiteten av 
streken kan variere og at linjen kan være rosa, lysrød eller lilla, 
uansett betyr to prikker at du er i klimakteriet.


2. Negativt resultat 

Bare en farget linje vises. Du er ikke i klimakteriet.


3. Misslyckat resultat 

Hvis ingen linje vises, eller hvis det bare vises en linje til 
venstre, har testen feilet og skal kasseres. Merk da at 
selvtesten er oppbrukt og ikke kan gjenbrukes. Det 
anbefales at en ny Quicktest Klimakterietest utføres. 
Grunnen til at en test mislykkes kan være at for liten 
mengde urin har blitt brukt. Testen kan også bli 
kontaminert av smuss fra feilaktig håndtering av brukeren.


Spørsmål og svar 

Skal jeg teste om morgenen? 
Testen kan brukes når som helst på dagen.


Kan resultatet bli feilaktig - hvor sikker er den? 
Testen er 99% sikker. Resultatet er riktig hvis instruksjonene er fulgt. Om 
testen er negativ og du opplever symptom på klimakterie bør du teste på nytt 
innen noen dager. 


Har linjenes intensitet noen betydning? 
Styrke, farge eller intensitet på kontrollinjen har ingen innvirkning eller 
betydning for å lese testresultatene. Hvis du kan skjelne en linje, skal dette 
tolkes som en linje.


Kan jeg avlese testen direkte? 
Nei, les testen etter nøyaktig 10 minutter.


Vil testen være pålitelig hvis jeg leser testen etter 15 minutter?  
Nei. Testen skal avleses etter nøyaktig 10 minutter. Etter det er testen ikke 
pålitelig og bør kastes.


Hva gjør jeg hvis testen er positiv? 
Du bør kontakte en lege og forklare at du har gjort en Quicktest 
Klimakterietest og at resultatene var positive. 


Tillverkat av:
Camp Medica D.
Stanei Street 54, Bucharest - RO


