
L-Check-1 Ägglossningstest

Quicktest Ägglossningstest är ett självtest som snabbt visar om du har 
ägglossning. Testet mäter mängden Luteiniserande Hormon (LH) i kvinnans 
urin. Förekommer en viss nivå av LH är testet positivt.


Observera - Läs instruktionerna noggrant före användning. 


Förpackningen innehåller:


- 5st L-Check-1 Ägglossningstest

- Manual på svenska

- Torkmedel (används ej)


Varningsföreskrifter och viktig information 

Detta är ett in-vitro självtest, det är 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.

Förvaras mellan 4° C till 30° C. Får ej frysas.

Förvaras torrt och skyddas mot solljus.


Ska ej användas efter bäst före datum som är markerat med ett timglas på 
ytterförpackning samt aluminiumförpackning. Testet ska inte användas om 
aluminiumförpackningen är öppnad. 

Quicktest Ägglossningstest ska inte återanvändas. Förvara denna produkt 
utom räckhåll för barn och djur. 

Ytterförpackning sorteras som kartong/wellpapp. Övrigt ska sorteras som 
restavfall.


Läs instruktioner innan testet utförs!  

Quicktest har även hälsotester som kan upptäcka problem med 
prostatan och sköldkörteln. Vi har även tester som indikerar järnbrist.  
Våra drogtester avslöjar användning av cannabis, opiater och kokain.  

Läs mer på quicktest.se - Välkommen!  

Gör så här: 

1. Ta ut testet från aluminiumförpackningen, låt torkmedlet 
vara kvar.


2. Ta av skyddshylsan, håll den absorberande delen av testet 
neråt och för in den i urinstrålen i ca 5-10 sekunder.   
Alternativt urinera i en ren behållare (t.ex. en plastmugg) 
och därefter ska testet doppas med den absorberande 
delen i behållaren i ca 10 sekunder.


3. Återplacera skyddshylsan och placera testet med 
testfönster uppåt på ett plant underlag. Vänta 5 minuter 
innan testet avläses. Läs inte testet efter 10 minuter.


Avläs resultat: 

1. Positivt resultat 

Resultatet är positivt om det vänstra strecket (Testfönster) är mörkare än det 
högra (Kontrollfönster). Detta betyder att du kommer ha ägglossning inom ca 
40 timmar från testets utförande. 


2. Negativt resultat 

Resultatet är negativt om det högra strecket (Kontrollfönster) är mörkare än det 
vänstra (Testfönster). Du har inte ägglossning. Detta betyder att du bör göra ett 
nytt test dagen efter. 


3. Misslyckat resultat 

Om ingen linje framträder eller om det endast framträder en linje till vänster så 
är testet misslyckat och bör kastas. Notera att självtestet då är förbrukat och 
kan inte återanvändas. Det rekommenderas att ett nytt Quicktest 
ägglossningstest utförs. Orsaken till att ett test misslyckas kan vara att inte 
tillräcklig mängd urin har använts. Testet kan också vara kontaminerad av 
smuts från bristfällig hygien av användare. 


Frågor och svar 

Hur fungerar ägglossningstestet? 
En kvinnas genomsnittliga menstruationscykel är 28 dagar. Hormonet LH 
(Luteiniserande Hormon) startar ägglossningen. Under menstruationscykeln 
utsöndras endast en liten mängd av LH men i mitten av cykeln ökar 
koncentrationen av LH hormonet snabbt. Ägglossning innebär att ägget 
frisätts genom äggstocken. Ägget kan befruktas inom 12-24 timmar från att 
det släppt från äggstocken. Därför är det störst sannolikhet att du ska bli 
gravid om befruktningen sker inom 24-40 timmar efter LH-toppen. 


Jag känner inte till min menstruationscykel, när ska jag göra testet?  
Om du inte känner till din menstruationscykel så kan du använda dig av 
nedan översikt. Du kan också besöka www.quicktest.se/
agglossningskalender/   Här får du mer exakt information som kan hjälpa dig.

Om du har oregelbunden menstruationscykel kan det vara så att du inte har 
ägglossning varenda menstruationscykel och det kan vara svårare att räkna 
ut när din ägglossning ska ske. Du kan isåfall behöva testa flera dagar för att 
se när du har ägglossning. Blir du inte gravid vid den cykeln du har testat så 
rekommenderar vi att du testar vid nästkommande cykel om du har 
oregelbunden menstruation. 


När ska jag utföra testet? 
Du kan utföra testet när som helst under dagen. Du bör dock undvika att 
utföra testet med morgonurin. Nedan schema kan användas som riktlinje.


Ska jag använda alla tester i förpackningen? 
Nej, du kan sluta använda testet när du har fått positivt resultat. 


Är testresultatet korrekt? 
Ja, om testet har utförts enligt instruktioner så är testet korrekt. Om du går 
på hormonbehandling kan testet visa ett felaktigt resultat. Om du känner att 
testet är felaktigt bör du alltid konsultera din gynekolog. 


Hur tillförlitligt är ert ägglossningstest? 
Tillförlitligheten är 100%. Quicktest ägglossningstest är ansett som ett 
mycket säkert självtest, det har använts av sjukvården i ca 10 år.


Kan jag använda testet som ett preventivmedel? 
Nej. Detta test ska inte användas i ett preventivt syfte. 


http://www.quicktest.se/agglossningskalender/
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