
Evidence Graviditetstest - selvtest som indikerer for 
graviditet.

Evidence Graviditetstest er en selvtest som raskt viser om du er gravid. 
Testen måler mengden human chorion gonadotropin (hCG) i kvinnens urin. 
Hvis det forekommer et visst nivå av hCG, er testen positiv.


Forpakningen inneholder:


Forpakningen inneholder en bruksanvisning og en Evidence graviditetstest. 
Testen er forpakket i en forseglet aluminiumspose med et tørkemiddel 
(brukes ikke)


Viktig informasjon 

1. Dette er en in-vitro selvtest, den er kun for ekstern bruk. Skal ikke 
konsumeres.

2. Les instruksjonene nøye før bruk. Resultatet kan bare leses av

når instruksjonene følges nøyaktig. Følg alle instruksjonene for håndtering,

3. Oppbevares mellom + 4° C til + 30° C. Må ikke fryses.

4. Skal ikke brukes etter utløpsdato merket med et timeglass på 
ytterforpakningen og aluminiumsforpakningen.

5. Evidence Graviditetstest skal ikke gjenbrukes.

6. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og dyr.

7. Alt innhold skal kastas etter bruk.


Slik gjør du: 
1. Fjern testen fra aluminiumspakken, la tørkemiddelet være 

igjen.

2.  Fjern beskyttelseshylsen, hold den absorberende delen av 

testen nedover og før den inn i urintrålen i ca 5-10 
sekunder. Alternativt, urinere i en ren beholder (f.eks. en 
plastkopp) og deretter dypp testen med den absorberende 
delen i beholderen i ca 10 sekunder.


3.  Sett tilbake beskyttelseshylsen. Hvis du mistenker en tidlig 
graviditet, bør du teste med den første urinen om 
morgenen.


4. Legg testen på en tørr, flat overflate med testvinduet opp. 
Resultatet vises i testvinduet, leses innen 5 minutter. Testen 
skal ikke leses etter 10 minutter.


Les av resultat 
Vent 5 minutter og les av resultatet. En strek vises i C (Control). Når denne 
linjen vises, kan du lese resultatet.


Positivt resultat 

To fargede streker vises i testvinduet. En strek i T og en i C. Vær oppmerksom 
på at intensiteten i strekene kan variere og at streken kan være rosa, lysrød 
eller lilla, uansett betyr to streker at du er gravid.


Negativt resultat 

Bare en farget linje vises i C. Du er ikke gravid.


Misslykket resultat: 

Hvis ingen linje vises i C, (selv om en linje vises i T), har testen mislykkes og 
bør kasseres. Merk at selvtesten da er forbruket og ikke kan gjenbrukes. Det 
anbefales at en ny Evidence Graviditetstest utføres.


Spørsmål og svar 

Hvordan virker Evidence graviditetstest? 
Når en kvinne er gravid begynner kroppen å produsere et hormon kalt human 
chorionic gonadotropin (hCG) som utskilles i urinen. Evidence graviditetstest 
oppdager dette hCG hormonet.


Kan jeg gjøre testen når som helst på dagen? 
Ja, du kan gjøre testen når som helst. Men hvis du mistenker at du er tidlig 
gravid (8-10 dager etter befruktningen), bør du gjøre testen med den første 
urinen om morgenen.


Når skal jeg teste meg? 
Når menstruasjonen din er en dag sen.


Hvis jeg har drukket mye væske, vil det påvirke resultatet? 
Et høyt væskeinntak kan fortynne urinen og hCG kan derfor være 
vanskeligere å oppdage. Derfor anbefales et normalt inntak av væske.


Jeg hadde den absorberende delen i urinen i mer enn 10 sekunder, vil 
testen gi de riktige resultatene? 
Ja, noen ekstra sekunder påvirker ikke resultatet.


Jeg hadde den absorberende delen i urinen i 5 sekunder. Vil testen 
fungere korrekt? 
Nei, mengden urin som har kommet i kontakt med den absorberende delen 
er ikke tilstrekkelig. 


Hva betyr det hvis linjen i T er mørkere enn linjen i C eller hvis linjen i T 
er lysere enn C? 
Så lenge du kan se merkbare linjer skal dette tolkes som positivt.


Hva skal jeg gjøre hvis testen er positiv? 
Kontakt din jordmor eller lege for å diskutere graviditeten din. Mødreomsorg 
er viktig for både deg og ditt barn.


Hva skal jeg gjøre hvis testen er negativ? 
Dette betyr at hCG-verdiene dine er under 25 mlU/ml og du er ikke gravid. 
Du kan ha tatt feil på når din menstruasjonstid ble avsluttet, dette kan skje 
når du har uregelmessige menstruasjoner. Hvis din mens ikke starter innen en 
uke, bør en ny test gjøres. Hvis dette også indikerer negativt og din mens 
ikke har kommet, bør du kontakte jordmor eller lege.


Hva skjer hvis jeg ikke venter 5 minutter før jeg leser testresultatet? 
Testen trenger 5 minutter for at den skal fungere og vise det riktige resultatet. 
Hvis du leser testen før 5 minutter, kan testen vise feil. Linjen som vises i C er 
et tegn på at du kan lese resultatet. Ikke tolk testresultatet etter 10 minutter.


Hvor sikkert er Evidence graviditetstest? 
Ifølge uavhengige tester er testen 99% sikker.



