Klimakterietest

Gör så här:

Självtest som upptäcker förhöjda FSH-nivåer

Quicktest Klimakterietest är ett självtest som upptäcker förhöjda FSH nivåer.
Testet mäter mängden Follicle Stimulating Hormone (FSH) i kvinnans urin.
Follikelstimulerande hormon (FSH) är ett hormon som ökar under
klimakteriet. Quicktest klimakterietest kan upptäcka närvaron av FSH i urin så
snart koncentrationen når upp till 25 mIU / mL och över.

FSH-linje

Kontroll-linje

Klimakterietest
Urinkopp
Manual på svenska
Torkmedel (används ej)

Är det möjligt att få felaktiga resultat?
Resultaten är korrekta så länge användningsanvisningarna följs noggrant.
Testet kan vara felaktigt om testremsan är fuktig innan testet genomförs.
Vid oväntade eller motsägelsefulla resultat rekommenderas att konsultera
gynekolog, eftersom vissa hälsoproblem kan orsaka felaktig diagnos.

1. Positivt resultat

Jag lämnade den absorberande spetsen i urinen i mer än 10 sekunder.
Kan jag få ett korrekt resultat?
Ja. Några sekunder kommer inte att påverka resultatet.

Resultatet är positivt om FSH-linjen är mörkare än kontroll-linjen. Detta resultat
innebär att FSH-nivån är lika med eller högre än 25 mIU / ml. I detta fall bör ett
nytt test utföras 5 eller 7 dagar senare, eftersom koncentrationen av FSH kan
förändras under menstruationscykeln. Om det positiva resultatet kvarstår kan
du vara under klimakteriet och du rekommenderas att konsultera din
gynekolog för en definitiv diagnos.

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 på ytterförpackning
samt aluminiumförpackning. Testet ska inte användas om
aluminiumförpackningen är öppnad.
Quicktest Klimakterietest ska inte återanvändas. Förvara denna produkt utom
räckhåll för barn och djur.
Använd inte urin från en gravid eller hormonbehandlad kvinna.
Ytterförpackning sorteras som kartong/wellpapp. Övrigt ska sorteras som
restavfall.

När ska testet genomföras?
Du kan utföra testet när som helst under dagen men den första urinen på
morgonen är bäst att använda för att få en högre tillförlitlighet.

Avläs resultatet:
För att tolka resultaten ska du jämföra färgen av
FSH-linjen med kontroll-linjens färg.

Greppyta

Förpackningen innehåller:

-

1. Samla urin i medföljande urinbehållare.
2. Riva upp skyddspåsen och ta ut testremsan
från påsen.
3. Håll testremsan vertikalt ner i behållaren med
urin under 5 till 10 sekunder. Se bild till höger.
4. Placera testremsan plant.
5. Avläs resultatet efter 5 min.
(Tolka inte resultatet efter 10 min.)

Frågor och svar
Hur fungerar Quicktest Klimakterietest?
Quicktest Klimakterietest är ett urinprov som kan upptäcka förhöjda nivåer av
hormonet FSH, vilket är en tecken på klimakteriet.

2. Negativt resultat

Resultatet är negativt om kontroll-linjen är mörkare än FSH-linjen. Detta
resultat innebär att koncentrationen av FSH är lägre än 25 mIU / ml och att du
förmodligen inte är i klimakteriet.
I vissa fall syns det ingeting alls på FSH-linjen. När ingen kontroll-linje
utvecklas är det inte möjligt att tolka testet. Testet ska då anses vara ogiltigt. I
detta fall rekommenderas det att göra om testet med en ny FSH-CHECK-1
STRIP och ett nytt urinprov.

Läs instruktioner innan testet utförs!

3. Misslyckat resultat
Om ingen linje framträder eller om det endast framträder en FSH linje så är
testet misslyckat och bör kastas. Notera att självtestet då är förbrukat och kan
inte återanvändas. Det rekommenderas att ett nytt Quicktest Klimakterietest
utförs med ny urin. Orsaken till att ett test misslyckas kan vara att inte tillräcklig
mängd urin har använts.

Jag lämnade den absorberande spetsen i urinen under mindre än 5
sekunder. Kan jag få ett korrekt resultat?
Nej, eftersom provmängden kan vara otillräcklig.
Vad ska jag göra om resultatet är positivt?
Om resultatet är positivt med det första Quicktest Klimakterietest, ska ett nytt
test utföras 5 eller 7 dagar senare. Om ett positivt resultat kvarstår, var FSHnivån förhöjd under en period och kan därför tyda på att du är under
menopausal process. Du bör kontakta din gynekolog för att bekräfta eller
utesluta klimakteriet.
Vad ska jag göra om resultatet är negativt?
Om resultatet är negativt är FSH-nivån lägre än 25mIU / ml vilket innebär att
du troligen inte är under menopausal process. Men om du känner tecken på
klimakteriet, rekommenderas att du utför ett nytt test 40 till 60 dagar senare
eller kontaktar din gynekolog.
Bör testet användas som preventivmedel?
Nej, testet har inte utformats för detta ändamål och bör därför inte användas
för detta.
Kommer avbrytandet av mitt hormonella preventivmedel (piller) att
påverka resultatet?
Om du använder ett preventivmedel och du har just avbrutit det så är det
möjligt att dina cykler kan vara oregelbundna under en tid. Det kan påverka
resultatet. Det rekommenderas att vänta två cykler innan du använder
Quicktest Klimakterietest.
Jag har utfört testet och resultat visade positivt men min
menstruationscykels är som vanligt, varför är det så?
Ett positivt test indikerar att FSH-nivån är lika med eller högre än 25 mIU / ml
vilket innebär att du eventuellt är under menopausal behandling. Övergången
är definierad som menstruationstopp under en period på 12 månader.
Testresultatet kan vara positivt medan din menstruationscykel varaktighet är
fortfarande som vanligt. Det innebär att du befinner dig i perimenopausfasen

