
L-Check-1 Strip® Självtest

L-Check-1 Strip® Kotitesti

GENERELLT
 
Ägglossningen motsvarar frisättning av ägget från äggstocken. Den
ökande koncentrationen av luteiniserande hormon (LH) visar att
ägglossningen med största sannolikhet kommer att ske inom 24 till 40 
timmar. Denna period är den mest gynnsamma för att bli gravid.
På bara några minuter är det möjligt att upptäcka LH-toppen före
ägglossningen och därmed bestämma dagarna med optimal fertilitet.

Observera - Läs instruktionerna noggrant före användning. 

YLEISESTI
 
Ovulaatio tarkoittaa munasolun irtoamista munasarjasta. Lutein-
isoivan hormonin (LH) noussut pitoisuus kertoo, että ovulaation 
hedelmällisin vaihe on tulossa 24-40 tunnin kuluessa. Tämä aika on 
paras mahdollisuus raskaaksi tulemiselle. L-CHECK-1 on kromato-
grafinen immuunianalyysi, joka tunnistaa virtsan LH-määrän. Alle 10 
minuutissa saat selville LH-hormonin huipputason ajoituksen ja voit 
selvittää päivät, jolloin olet hedelmällisin.

Huom - Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Ref. 5037BI 
Självtest som detekterar Luteiniserande Hormon (LH) i kvinnans 
urin.

Ref. 5037BI 
Kotitesti, joka tunnistaa luteinisoivan hormonin (LH) määrän virtsassa.

Innehåll:

- Ägglossningstest
- Urinkopp
- Torkmedel (används ej)
- Manual

Detta är ett in-vitro självtest, endast för externt bruk. Får ej förtäras.
Läs instruktionerna noggrant före användning. Resultatet kan 
endast utläsas när instruktionerna följs enligt direktiv. Följ samtliga 
instruktioner gällande handhavande, blodmängd och utspädning.
Förvaras mellan +4° C till +30° C. 
Förvaras torrt och skyddas mot solljus. Ska ej användas efter bäst 
före datum som anges på aluminiumförpackningen. Testet ska inte 
användas om aluminiumförpackningen är öppnad. Självtesten ska 
inte återanvändas. Förvara denna produkt utom räckhåll för barn 
och djur. Ytterförpackning sorteras som kartong/wellpapp. Övrigt 
ska sorteras som restavfall.

Tämä on in vitro -menetelmällä tehtävä kotitesti, vain ulkoiseen 
käyttöön. Ei saa niellä. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Tulos 
vain ohjeiden mukaisella käytöllä. Noudata sovellettavia ohjeita 
käsittelystä, veren tilavuudesta ja laimennuksesta.  
Säilytys +4°C +30° C. Säilytettävä kuivassa paikassa suojassa 
auringonvalolta. Ei saa käyttää parasta ennen -päiväyksen jälkeen 
(merkattu myyntipakkaukseen ja suojapussiin). Älä käytä testiä, jos 
suojapussi on avattu. Ei saa käyttää uudelleen. Säilytä tuote lasten 
ja lemmikkieläimien ulottumattomissa. Myyntipakkaus lajitellaan 
kartonkina, muut osat sekajätteenä.

Hur fungerar testet?
Hos kvinnor är den genomsnittliga hormoncykeln 28 dagar. FSH
(follikelstimulerande hormon) utsöndring inducerar follikelmognad, 
och LH (luteiniserande hormon) utsöndring inducerar ägglossning. 
Under menstruationscykeln utsöndras endast en liten mängd 
luteiniserande hormon (LH), men i mitten av cykeln ökar LH-koncen-
trationen snabbt. LH-toppen uppträder endast 12 till 18 timmar före 
ägglossningen. Ägget kan befruktas inom 12 till 24 timmar som följer 
med att det frisätts. Denna period är den mest gynnsamma för att bli 
befruktad. Därför är det högst sannolikt att ägget frisätts inom 24 till 
40 timmar efter LH-toppen. L-CHECK-1-testet är ett test
för detektering av LH-topp i urinen.

Jag känner inte till min menscykel, eller så varierar den. Hur kan 
jag veta vilken dag jag bör börja testa?
Om du inte känner till din menscykel rekommenderar vi att du avvak-
tar till din nästa mens är över, därefter kan du uppskatta när du bör ha 
ägglossning och börja testa.

När är det bäst att utföra testet?
Du kan göra testet när som helst under dagen. Urin som testas på 
sen eftermiddag innehåller dock mer LH. Gör testet på ungefär sam-
ma tid på dygnet. Undvik att testa med morgonurin.

Kan testet visa fel?
Resultatet är korrekt om instruktionerna har följts. Resultatet kan vara
felaktigt om testet är fuktigt före testet utförs. Resultatet kan också 
visa fel om testet används av någon som är gravid, är i klimakter-
iet eller som är på hCG eller LH-baserad hormonbehandling. Om 
testet skulle visa fel är det alltid rekommenderat att kontakta läkare 
eller gynekolog för närmare utredning då detta kan tyda på vissa 
hälsoproblem.

Miten testi toimii?
Naisten keskimääräinen hormonikierto kestää 28 päivää. FSH (follik-
kelia stimuloiva hormoni) edistää munarakkulan kypsymistä ja LH:n 
(luteinisoiva hormoni) erittyminen aiheuttaa ovulaation. Kuukautiskier-
ron aikana erittyy vain pieni määrä luteinisoivaa hormonia (LH), mutta 
syklin keskellä LH-pitoisuus kasvaa nopeasti. LH-huippu esiintyy vain 
12 - 18 tuntia ennen ovulaatiota. Ovulaatio tarkoittaa munasolujen va-
pautumista munasarjojen kautta. Munasolu voidaan hedelmöittää 12 
- 24 tunnin kuluessa vapautumisesta. Tämä aika on hedelmöitymisen 
kannalta edullisin. On erittäin todennäköistä, että munasolu vapautuu 
24-40 tunnin kuluttua LH-huippukohdasta. L-CHECK-1-testi on testi 
LH-piikin havaitsemiseksi virtsassa.

En tunne kuukautiskiertoani, tai se vaihtelee. Mistä tiedän, milloin 
minun pitää tehdä testi?
Jos et tunne kuukautiskiertoasi, suosittelemme että odotat seuraavien 
kuukautistesi loppumista. Sen jälkeen voit arvioida, milloin sinun 
pitäisi ovuloida ja aloittaa testaaminen.

Milloin on paras aika tehdä testi?
Testin voi tehdä mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Myöhään 
iltapäivällä testattu virtsa sisältää yleensä eniten LH-hormonia. Tee 
testi suunnilleen samaan aikaan päivästä joka kerta. Vältä testin 
tekemistä aamuvirtsalla.

Voinko saada virheellisen tuloksen?
Tulos on oikea, jos olet seurannut ohjeita. Tulos voi kuitenkin olla 
virheellinen, jos testi on kastunut ennen testin tekemistä. Myös 
raskaus, vaihdevuodet ja hCG/LH-lääkitys voi aiheuttaa virheellisen 
tuloksen. Siltä varalta, että testi näyttää virheellisen tuloksen, suositte-
lemme aina ottamaan yhteyttä lääkäriin mahdollisten terveysongelm-
ien selvittämiseksi.

För att tolka resultaten ska du jämföra färgen av LH-linjen 
med kontroll-linjens färg.

1. Positivt resultat
Testet är positivt om LH-linjen är mörkare än C (Control). 
Detta resultat betyder att du har ägglossning eller att
du kommer få det inom 40h. Om du har samlag under 
denna period maximerar du möjligheten att bli gravid.

2. Negativt resultat 
Testet är negativt om C (Control) är mörkare än LH.  
Detta betyder att ägglossning inte kommer ske inom 
40h. I detta fall bör du upprepa ett nytt test dagen efter. 
Notera att i vissa fall kommer ingen linje att framträda alls 
under LH-linjen.

3. Misslyckat resultat 
Om ingen linje framträder i C (även om en linje framträder 
i T) så är testet misslyckat och bör kastas. Notera att 
självtestet då är förbrukat och kan inte återanvändas. Det 
rekommenderas att ett nytt test utförs.

GÖR SÅ HÄR:

1. Samla urin i urinkoppen som medföljer (urinen ska komma ca 1 cm 
upp i koppen).

2. Öppna aluminiumpåsen genom att riva längs skåran och ta ut 
teststickan från aluminiumpåsen. (Kasta torkmedlet)

Observera: Håll teststickan på den blå delen.

3. Doppa teststickan vertikalt i urinkoppen i ca 10 sek.

OBS! Doppa inte teststickan över den blå linjen under pilarna.

4. Placera testremsan plant.

5. Läs resultaten efter 5 minuter. Tolka inte efter 10 minuter.

Jag hade den absorberande tippen i urinen i mer än 10 sekunder,
kommer testet avge korrekt resultat?
Ja, några extra sekunder kommer inte påverka resultatet.

Jag hade den absorberande delen i urinen under 5 sekunder. 
Kommer testet fungera korrekt?
Nej, mängden urin som kommit i kontakt med den absorberande delen 
är inte tillräcklig.

Kan testet användas som alternativ till preventivmedel?
Nej. Testet är inte avsett eller utvecklat för detta.

Jag har precis gjort ett test och det blev positivt, när är det lättast 
att bli gravid?
För att optimera möjligheterna att bli gravid bör du ha samlag samma 
dag som när testet är positivt samt dagen efter.

Hur säkert är testet? 
Testet är mycket tillförlitligt. Enligt studier är testet 100% tillförlitligt.

Pidin testiä virtsassa yli 10 sekuntia, onko testin tulos oikea?
Kyllä, muutama ylimääräinen sekunti ei vaikuta tulokseen.

Pidin testiä virtsassa alle 5 sekuntia. Toimiiko testi oikein?
Ei. Testin kanssa kontaktiin päässeen virtsan määrä ei riitä.

Voiko testiä käyttää ehkäisyvälineenä?
Ei. Testiä ei ole tarkoitettu tai suunniteltu raskauden ehkäisyyn.

Olen juuri tehnyt testin ja tulos oli positiivinen, milloin minun on 
helpointa tulla raskaaksi?
Saadaksesi parhaan mahdollisuuden tulla raskaaksi, sinun pitäisi olla 
yhdynnässä samana päivänä kun teit testin sekä seuraavana päivänä.

Kuinka turvallinen testi on?
Testi on erittäin luotettava. Sitä on käytetty terveydenhuollossa yli 10 
vuoden ajan. Tutkimuksien mukaan testin luotettavuus on 100 %.

Nu kan du testa kolesterol, laktat (mjölksyra), 
ketonnivåer (ketos), triglycerider och blodsocker 
– allt i ett instrument! Varje test har sin egen unika 
teststicka, så att du alltid får exakta resultat. 

Nyt voit testata kolesterolia, laktaattia (maito-
happoa), ketonitasoja (ketoosi), triglyseridejä ja 
verensokeria - kaikki yhdessä instrumentissa! 
Jokaisella testillä on oma ainutlaatuinen testilius-
ka, joten saat aina tarkat tulokset. 

Vårt unika och patenterade CRP-test ger dig svar 
på några minuter. Testet gör du som alla andra av 
våra tester; hemma - svaret får du direkt. 

Ainutlaatuinen ja patentoitu CRP-testimme antaa 
vastaukset muutamassa minuutissa. Suoritat 
testin kuten kaikki muutkin testimme; kotona - 
saat vastauksen heti.

Levern är ett av kroppens viktigaste organ. Om 
inte levern mår bra så kan många funktioner slås 
ut. Ofta kommer leverproblem smygande och 
många missar de första symptomen med att 
något är fel. Ett levertest kan ge klarhet i hur din 
lever mår. 

Maksa on yksi kehon tärkeimmistä elimistä. 
Jos maksa ei voi hyvin, monet toiminnot voivat 
tyrmätä. Usein maksaongelmat hiipivät sisään ja 
monet ihmiset kaipaavat ensimmäisiä oireita siitä, 
että jotain on vialla. Maksatesti voi selventää, 
kuinka maksasi voi. 

Multitest X6

UUTISET! Multitest X6

CRP-Test

CRP-Testi

Levertest

Maksatesti

MANUAL SJÄLVTEST 
L-Check-1 Strip® Självtest

MANUAL KOTITESTI 
L-Check-1 Strip® Kotitesti

quicktest.se

quicktest.fi

Vill du se hur det går till?
Scanna QR-koden med din mobiltelefon 

Haluatko nähdä, miten se toimii?
Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi 

Frågor och svar

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Avläs resultat

Testitulos

Du visste väl att vi också erbjuder 
självtester inom...

Tiesitkö, että tarjoamme myös seuraavia koti-
testejä...
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Läs instruktionerna före 
användning

För in vitro  
diagnostiskt bruk

Återanvänd inte

Batchnummer UtgångsdatumFörvara mellan  
+4° och +30°C

Tillverkare

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Frågor och svar

Varningsföreskrifter och viktig information

Varoitukset ja tärkeää tietoa

1 2 3 4

1. Max urin-nivå

2. Testlinje

3. Kontrollinje

4. Greppyta

Tuloksen tulkitseminen:
Vertaa testiliuskan LH-viivan väriä kontrolliviivan väriin.

1. Positiivinen tulos
Testin tulos on postiivinen, jos LH-merkinnän viiva on 
tummempi kuin C-merkinnän viiva (kontrolli). Tämä tulos 
tarkoittaa, että ovuloit tai tulet ovuloimaan seuraavan 
40 tunnin aikana. Jos sinulla on yhdyntää tänä aikana, 
maksimoit mahdollisuutesi tulla raskaaksi.

2. Negatiivinen tulos 
Testin tulos on negatiivinen, jos C-merkinnän viiva 
(kontrolli) on tummempi kuin LH-merkinnän viiva. Tämä 
tarkoittaa, ettet ovuloi seuraavan 40 tunnin aikana. Tee 
uusi testi seuraavana päivänä. Huomaa, että joissain 
tapauksissa LH-merkinnän kohdalle ei muodostu viivaa 
lainkaan.

3. Epäonnistunut tulos 
Jos viivaa ei muodostu C-merkinnän kohdalle (kontrolli), 
vaikka viiva näkyisi T-merkinnän kohdalla, testi on 
epäonnistunut ja pitää hävittää. Huomaa, että kotitestiä 
ei voi käyttää uudelleen. Suosittelemme, että teet uuden 
L-CHECK -testin.

1 2 3 4

1. Kerää virtsa mukana olevaan virtsakuppiin (virtsan tulee olla 
kupissa noin 1 cm). 
 
2. Avaa alumiinipussi repäisemällä lovea pitkin ja poistamalla testil-
iuska alumiinipussista. (Hävitä kuivausaine) 
 
Merkintä: Pidä testiliuskaa sinisestä osasta kiinni. 
 
3. Upota testiliuska pystysuoraan virtsakuppiin noin 10 sekunniksi. 
 
Merkintä: Älä anna virtsan ylittää kahta nuolta! 
 
4. Aseta testiliuska tasaiselle alustalle. 
 
5. Lue tulos 5 minuutin kuluttua. Älä tulkaa 10 minuutin kuluttua.

Tee näin

1. Virtsan enimmäismäärä 
 
2. Testiviiva
 
3. Kontrollimerkintä 
 
4. Tartuntapinta

Sisältö:

- Ovulaatiotesti
- Virtsankeräysastia
- Kuivausaine (ei käyttöön)
- Käyttöohje

4

1

4

1
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+30°C

+4°C

Lue ohjeet ennen käyttöä In vitro -diagnosti-
seen käyttöön

Älä käytä 
uudelleen

Eränumero ErääntymispäiväSäilytys 
+4° -> +30°C

Valmistaja



L-Check-1 Strip® Selvtest

L-Check-1 Strip® Selvtest

GENERELT
 
Eggløsning motsvarer frigjøring av egget fra eggstokken. Den økende 
konsentrasjonen av luteiniserende hormon (LH) viser at eggløsning 
er mest sannsynlig innen 24 til 40 timer. Denne perioden er den mest 
gunstige for å bli gravid. L-CHECK-1 Midstream-testen er en rask 
kromatografisk immunanalyse for kvalitativ bestemmelse av LH i urin-
en. På mindre enn 10 minutter er det mulig å oppdage LH-toppen før 
eggløsning og dermed bestemme dagene med optimal fertilitet.

Merk - Les instruksjonene nøye før bruk.

GENERELT
 
Forstyrrelser i skjoldbruskkirtlen er en almindelig tilstand, særligt 
hos kvinder. Antallet, som berøres af en underaktiv skjoldbruskkirtel 
(hypothyroidisme), øges. Symptomer på underaktive skjoldbrusk-
kirtler inkluderer træthed, svaghed, vægtøgning, tør hud, dårlig 
hårkvalitet, glemsomhed, depression, kuldskærhed, forstoppelse 
og uregelmæssige menstruationsperioder.  

Bemærk - Læs instruktionerne nøje før brug.

Ref. 5037BI 
Selvtest som oppdager Luteiniserende Hormon (LH) i kvinnens urin.

Ref. 5037BI 
Selvtest, som opdager Luteiniserende Hormon (LH) i kvindens urin.

Dette er en in-vitro selvtest, kun for ekstern bruk. Skal ikke konsum-
eres. Les instruksjonene nøye før bruk. Resultatet kan bare leses av
når instruksjonene følges nøyaktig. Følg alle instruksjonene for 
håndtering, blodmengde og fortynning. Oppbevares mellom + 4° C 
til + 30° C. Må ikke fryses. Oppbevares tørt og beskyttet mot sollys.
Skal ikke brukes etter utløpsdato merket med et timeglass på ytter-
forpakningen og aluminiumsforpakningen. Testen skal ikke brukes 
dersom aluminiumpakken er åpnet. Selvtesten skal ikke gjenbrukes. 
Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og dyr. Ytteremballasje 
sorteres som kartong/papir. Øvrigt skal sorteres som restavfall.

Dette er en in-vitro selvtest, kun til udvortes brug. Må ikke indtages.
Læs instruktionerne nøje før anvendelse. Resultatet kan kun 
aflæses, når instruktionerne følges nøjagtigt. Følg alle instruktioner 
for håndtering, blodmængde og fortynding. Opbevares mellem + 
4° C til + 30° C. Må ikke fryses. Opbevares tørt og beskyttet mod 
sollys. Må ikke anvendes efter udløbsdato mærket med et timeglas 
på yderpakningen og aluminiumspakningen. Testen må ikke 
bruges, hvis aluminiumspakken har været åbnet. Selvtesten skal 
ikke genbruges. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og dyr. 
Yderemballage sorteres som karton/papir. Øvrigt affald skal sorteres 
som restaffald.

Hvordan fungerer testen?
Hos kvinner er den gjennomsnittlig hormonsyklusen 28 dager. FSH 
(follikelstimulerende hormon) utskillelse induserer follikelmodning, og 
LH (luteiniserende hormon) utskillelse induserer eggløsning. Under 
menstruasjonssyklusen utskilles kun en liten mengde luteiniserende 
hormon (LH), men i midten av sykelen øker LH-konsentrasjonen raskt. 
LH-toppen skjer kun 12 til 18 timer før eggløsningen. Eggløsning 
motsvarer frigjørelsen av egget gjennom eggstokken. Egget kan 
befruktes innom 12 til 24 timer etter frigjørelsen. Denne perioden er 
den mest gunstige for å bli befruktet. Derfor er det høyst sannsynlig 
at egget slippes innen 24 til 40 timer etter LH-toppen. L-CHECK-1 
Midstream Test er en selvtest for deteksjon av LH-topp i urinen.

Jeg har ikke kunnskap om syklusen min, eller den varierer. 
Hvordan kan jeg vite hvilken dag jeg skal begynne å teste?
Hvis du ikke vet syklusen din, anbefaler vi at du venter til din neste 
mens er over, deretter kan du estimere når du bør ha eggløsning og 
begynne å teste.

Når er det best å utføre testen?
Du kan gjøre testen når som helst på dagen. Urin som testet sent på 
ettermiddagen inneholder mer LH. Gjør testen på omtrent samme 
tidspunkt på døgnet. Unngå å teste med morgenurin.

Kan jeg få et feilaktig resultat?
Resultatet er riktig hvis instruksjonene har blitt fulgt. Resultatet 
kan være feilaktig hvis testen er fuktig før testen utføres. Resultatet 
kan også være feil hvis testen brukes av noen som er gravid, er i 
overgangsalderen eller som har hCG eller LH-basert hormonbehan-
dling. Hvis testen viser feil, anbefales det alltid å kontakte en lege 
eller gynekolog for videre etterforskning, da dette kan indikere visse 
helseproblemer.

Hvordan fungerer testen?
Hos kvinder er den gennemsnitlige hormoncyklus 28 dage. FSH 
(follikelstimulerende hormon) udskillelse inducerer follikelmodning, og 
LH (luteiniserende hormon) udskillelse inducerer ægløsning. Under 
menstruationscyklussen udskilles kun en mindre mængde luteiniser-
ende hormon (LH), men i midten af cyklussen øges LH-koncentra-
tionen hurtigt. LH-højdepunktet er kun 12 til 18 timer før ægløsningen. 
Ægløsning modsvarer frigørelsen af ægget gennem æggestokken. 
Ægget kan befrugtes indenfor 12 til 24 timer efter frigørelsen. Denne 
periode er den mest gunstige tid at blive befrugtet på. Derfor er 
det højst sandsynligt, at ægget afgives indenfor 24 til 40 timer efter 
LH-højdepunktet. L-CHECK Test er en selvtest for påvisning af 
LH-højdepunktet i urinen.

Jeg har ikke viden om min cyklus, eller den varierer. Hvordan kan 
jeg vide hvilken dag, jeg skal begynde at teste?
Hvis du ikke kender din cyklus, anbefaler vi, at du venter til din næste 
menstruation er ovre, derefter kan du estimere, hvornår du bør have 
ægløsning og begynde at teste.

Hvornår er det bedst at udføre testen?
Du kan udføre testen når som helst på dagen. Urin, som er testet sent 
på eftermiddagen, indeholder mere LH. Tag testen på omtrent samme 
tidspunkt på døgnet. Undgå at teste med morgenurin.

Kan jeg få et fejlagtigt  resultat?
Resultatet er rigtigt, hvis instruktionerne er blevet fulgt. Resultatet kan 
være fejlagtigt, hvis testen er fugtig, før testen udføres. Resultatet kan 
også være forkert, hvis testen bruges af nogen, som er gravid, er i 
overgangsalderen, eller som får hCG eller LH-baseret hormonbehan-
dling. Hvis testen viser forkert, anbefales det altid at kontakte en læge 
eller gynækolog for videre etterforskning, da dette kan indikere visse 
helbredsproblemer.

Jeg havde den absorberende del i urinen i mere end 10 sekunder, 
vil testen give de rette resultater?
Ja, nogle ekstra sekunder påvirker ikke resultatet.

Jeg havde den absorberende del i urinen i 5 sekunder. Vil testen 
fungere korrekt?
Nej, urinmængden, som har været i kontakt med den absorberende 
del, er ikke tilstrækkelig.

Kan testen bruges som et alternativ til prævention?
Nej. Testen er ikke ment eller udviklet til dette.

Jeg tog netop en test, og den var positiv, hvornår er det lettest at 
blive gravid?
For at optimalisere mulighederne for at blive gravid, bør du have samle-
je, den dag testen er positiv såvel som dagen efter.

Hvor pålitelig er testet?
Testen er meget pålitelig. Den har vært brukt i over 10 år innen hel-
sevesenet. Ifølge rapporter er testet 100% pålitelig.

Nå kan du teste kolesterol, laktat (melkesyre), ke-
tonnivåer (ketose), triglyserider og blodsukker - alt 
i samme instrument! Hver test har sin egen unike 
teststrimmel, slik at du alltid får eksakte resultater. 

Nu kan du teste kolesterol, laktat (mælkesyre), 
ketonniveauer (ketose), triglycerider og blodsuk-
ker – alt sammen i ét instrument! Hver test har sin 
egen unikke teststrimmel, så du altid får præcise 
resultater. 

Vår unike og patenterte CRP-test gir deg svar på 
få minutter. Du gjør testen som alle andre tester; 
hjemme - du får svaret med en gang. 

Vores unikke og patenterede CRP-test giver dig 
svar på få minutter. Du laver testen som enhver 
anden af   vores tests; derhjemme - du får svaret 
med det samme. 

Leveren er et av kroppens viktigste organer. Hvis 
leveren ikke føles bra, kan mange funksjoner slås 
ut. Ofte kommer leverproblemer snikende og 
mange merker ikke av de første symptomene på 
at noe er galt. En levertest kan avklare hvordan 
leveren din har det. 

Leveren er et af kroppens vigtigste organer. Hvis 
leveren ikke har det godt, kan mange funktioner 
slås ud. Ofte kommer leverproblemer snigende, 
og mange mennesker bemærker ikke de første 
symptomer på, at der er noget galt. En levertest 
kan afklare, hvordan din lever har det. 

NYHET! Multitest X6

NYHED! Multitest X6

CRP-Test

CRP-Test

Levertest

Levertest

MANUAL SELVTEST 
L-Check-1 Strip® Selvtest

MANUAL SELVTEST 
L-Check-1 Strip® Selvtest

quicktest.no

quicktest.dk

Vil du se hvordan det går til?
Skann QR-koden med din mobiltelefon 

Vil du se, hvordan det fungerer? 
Scan QR-koden med din mobiltelefon

Spørsmål og svar

Spørgsmål og svar

Les av resultatet

Aflæs resultatet

Du visste at vi også tilbyr 
selvtester innen...

Du vidste, at vi også tilbyder 
selvtest inden for...

Spørgsmål og svar

Spørsmål og svar

Advarselforskrifter og viktig informasjon

Advarselsforskrifter og vigtig information

For å tolke resultatene, er det nødvendig å sammenligne 
fargene på LH-linjen (Testvinduet) med fargen på kontrolllinjen 
(kontrollvinduet).

1. Positivt resultat
Testen er positiv hvis LH er mørkere enn C (Control). Dette 
resultatet betyr at du har eggløsning, eller du kommer å få det 
innen 40 timer. Hvis du har samleie i denne perioden, maksim-
erer du muligheten for å bli gravid.

2. Negativt resultat 
Testen er negativ hvis C (Control) er mørkere enn LH. Dette 
betyr at eggløsning ikke vil skje innen 40 timer. Gjenta i dette 
tilfellet en ny test dagen etter. Merk at i noen tilfeller vil det 
ikke forekomme noen linje under LH i det hele tatt.

3. Mislykket resultat 
Hvis ingen linje vises i C, (selv om en linje vises i T), har testen 
feilet og bør kasseres. Merk at selvtesten da er forbruket 
og ikke kan gjenbrukes. Det anbefales at en ny L-CHECK 
Midstream Eggløsningstest utføres.

For at fortolke resultaterne, er det nødvendigt at 
sammenligne farverne på LH-linjen med farven på 
kontrollinjen.

1. Positivt resultat
Testen er positiv, hvis LH er mørkere end C (Control). 
Dette resultat betyder, at du har ægløsning, eller du vil få 
det indenfor 40 timer. Hvis du har samleje i denne peri-
ode, maksimerer du muligheden for at blive gravid.

2. Negativt resultat 
Testen er negativ, hvis C (Control) er mørkere end LH. 
Dette betyder, at ægløsning ikke sker indenfor 40 timer. I 
dette tilfælde gentages en ny test dagen efter. Bemærk, 
at i nogle tilfælde vil der slet ikke fremkomme nogen linje 
under LH.

3. Mislykket resultat 
Hvis der ikke fremkommer en linje i C, (selv om en linje 
vises i T), er testen mislykket og bør kasseres. Bemærk, 
at selvtesten nu er opbrugt og kan ikke genbruges. Det 
anbefales, at en ny L-CHECK udføres.

Innhold:

- Eggløsningstest
- Urinkopp
- Tørkemiddel (brukes ej)
- Manual

Indhold:

- Ægløsningstest
- Urinkop
- Tørringsmiddel (anvendes ikke)
- Manual

1. Saml urin i den medfølgende urinkop (urinen skal være ca. 1 cm 
oppe i koppen). 
 
2. Åbn aluminiumsposen ved at rive langs indhakket og fjerne 
teststrimlen fra aluminiumsposen. (Kassér tørremidlet). 
 
Bemærk: Hold teststrimlen på den blå del. 
 
3. Dyp teststrimlen lodret i urinkoppen i ca. 10 sek. 
 
Bemærk: Lad ikke urinen overstige de 2 pile! 
 
4. Placer teststrimlen på en flad overflade. 
 
5. Læs resultatet efter 5 minutter. Fortolk ikke efter 10 minutter.

1. Maks urin-niveau

2. Testlinje

3. Kontrollinje

4. Gribeflade

1 2 3 4

Sådan gør du

1. Samle urin i urinkoppen som følger med (urinen skal være ca. 1 
cm opp i koppen). 
 
2. Åpne aluminiumsposen ved å rive langs hakket og fjerne test-
strimmelen fra aluminiumsposen. (Kast tørkemiddelet). 
 
Merk: Hold teststrimmelen på den blå delen. 
 
3. Dypp teststrimmelen vertikalt i urinkoppen i ca. 10 sek. 
 
Merk: Ikke la urinen overstige de 2 pilene! 
 
4. Plasser teststrimmelen på en flat overflate. 
 
5. Les resultatet etter 5 minutter. Ikke tolk etter 10 minutter.

1. Maks urin-nivå

2. Testlinje

3. Kontrollinje

4. Gripeflate

1 2 3 4

Slik gjør du

4

1

4

1
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+30°C

+4°C

Læs instruktionerne 
før brug

Til in vitro diagnos-
tisk brug

Må ikke genbruges

Batchnummer UdløbsdatoOpbevares mellem  
+4° og +30°C
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+30°C

+4°C

Les bruksanvisningen 
før bruk

For in vitro diag-
nostisk bruk

Må ikke gjen-
brukes

Batchnummer UtløpsdatoLagres mellom 
+4° og +30°C

Produsent

Jeg hadde den absorberende delen i urinen i mer enn 10 sekunder, 
vil testen gi riktige resultater?
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.

Kan testen brukes som et alternativ til prevensjon?
Nei. Testen er ikke ment eller utviklet for dette.

Jeg gjorde akkurat en test, og det ble positivt, når er det lettest å 
bli gravid?
For å optimalisere mulighetene for å bli gravid, bør du ha samleie den 
dagen testen er positiv så vel som dagen etter.

Hvor pålitelig er testet? 
Testen er meget pålitelig. Den har vært brukt i over 10 år innen hel-
sevesenet. Ifølge rapporter er testet 100% pålitelig.


