
M-Albu-Check-1 Strip® Självtest

M-Albu-Check-1 Strip® Kotitesti

GENERELLT
Albumin förekommer normalt i urinen i små mängder eller i så små 
mängder att det inte ens är detekterbart. En hög albuminnivå tyder 
på dysfunktion av njurarnas filtreringsfunktion. Koncentrationen 
glukos eller triglycerid (fett) och en bakomliggande diabetes eller
hypertoni är faktorer som främjar urinutskiljningen av albumin.
M-Albu-Check-1 Strip-testet är ett enkelt immunokromatografiskt 
test för att kvalitativt bestämma albumin i urinen. På mindre än 10 
minuter är det möjligt att upptäcka onormala albuminkoncentra-
tioner i urinen.

Observera - Läs instruktionerna noggrant före användning. 

Öppna förpackningen först när du är redo att utföra testet.  
 
Det är rekommenderat att utföra testet med den första
morgonurinen.

YLEISESTI
Albumiinia on tavallisesti virtsassa pieniä määriä tai niin pieniä 
määriä, että sitä ei ole edes havaittavissa. Korkea albumiinita-
so viittaa munuaisten suodatustoiminnan häiriöihin. Glukoosin 
tai triglyseridin (rasvan) pitoisuus ja taustalla oleva diabetes tai 
verenpainetauti ovat tekijöitä, jotka edistävät albumiinin erittymistä 
virtsaan. M-Albu-Check-1 Strip -testi on yksinkertainen immu-
nokromatografinen testi albumiinin kvalitatiiviseen määrittämiseen 
virtsasta. Alle 10 minuutissa on mahdollista havaita epänormaalit 
albumiinipitoisuudet virtsasta.

Huom - Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Avaa pakkaus vasta, kun olet valmis suorittamaan testin. 
 
On suositeltavaa käyttää aamun ensimmäistä virtsaa testin 
suorittamiseen.

Ref. 27037BI 
Självtest som upptäcker albumin i urin.

Ref. 27037BI 
Itsetesti, joka havaitsee albumiinin virtsasta.

Innehåll:
- Teststicka
- 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 alu-
miniumförpackningen. Testet ska inte användas om aluminiumför-
packningen 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?
När njurarna fungerar normalt är albumin inte närvarande
i urinen eller är endast närvarande i mycket låga koncentrationer 
(mindre än 10 mg/l). M-Albu-Check-1 Strip-testet detekterar onormala 
albuminkoncentrationer i urinen.

Jag använde inte den första morgonurinen, kommer testet vara 
tillförlitligt?
Koncentrationen i morgonurinen är generellt högre. Av den anledningen 
är morgonurin att rekommendera då det möjliggör bäst resultat. Dock 
kan M-Albu-Check-1 Strip användas när som helst på dagen.

Vad ska jag göra om resultatet är positivt?
Om resultatet är positivt betyder det att testet detekterat
koncentrationer över 20 mg/l albumin I din urin. Detta
kan vara temporärt och övergående. Repetera därför med
ett nytt test efter några dagar. Om även detta test visar
positivt bör du kontakta läkare.

Vad ska jag göra om resultatet är ett gränsfall?
Detta resultat betyder att testet detekterat en albuminnivå
som är högre än 10 mg/l men under 20 mg/l. Detta
resultat kräver ingen närmare utredning men nya tester
bör göras löpande.

Jag är fysiskt aktiv, kan det påverka resultatet?
Ja, intensiv fysisk träning ökar nivåerna av albumin. För ett tillförlitligt 
resultat bör du därför avstå från att
använda M-Albu-Check-1 Strip test.

Miten testi toimii?
Kun munuaiset toimivat normaalisti, albumiinia ei ole virtsassa.  
Albuumiinia voi olla virtsassa hyvin pieninä pitoisuuksina (alle 10 
mg/l). M-Albu-Check-1 Strip -testi havaitsee epänormaalit albumiinip-
itoisuudet virtsasta.

En käyttänyt ensimmäistä aamuvirtsaa näytteenä, onko testi 
luotettava?
Aamuvirtsan pitoisuus on yleensä korkeampi. Tästä syystä 
aamuvirtsaa suositellaan, sillä se mahdollistaa parhaat tulokset. 
M-Albu-Check-1 Strip -testiä voidaan kuitenkin käyttää mihin aikaan 
päivästä tahansa.

Mitä minun pitäisi tehdä, jos tulos on positiivinen?
Jos tulos on positiivinen, se tarkoittaa, että testi havaitsi yli 20 mg/l 
albumiinipitoisuuden virtsassasi. Tämä voi olla väliaikaista ja ohime-
nevää. Tee uusi testi muutaman päivän kuluttua. Jos tämäkin testi 
osoittaa positiivista, sinun on otettava yhteys lääkäriin.

Mitä minun pitäisi tehdä, jos tulos on rajatapaus?
Tämä tulos tarkoittaa, että testi havaitsi albumiinitason, joka on 
korkeampi kuin 10 mg/l mutta alle 20 mg/l. Tämä tulos ei vaadi lisä-
tutkimuksia, mutta uusia testejä tulisi tehdä jatkuvasti. 

Olen fyysisesti aktiivinen, voiko se vaikuttaa tulokseen?
Kyllä, kova fyysinen aktiivisuus lisää albumiinitasoja.
Luotettavan tuloksen saamiseksi sinun tulee siksi olla
käyttämättä M-Albu-Check-1 Strip -testiä.

För att avläsa resultatet ska du jämföra intensiteten av
linjerna.

1. Positivt resultat

Resultatet är positivt om Kontroll-linjen är mörkare än
testlinjen. Detta betyder att din urin innehåller mer än 20
mg/l albumin. Det är rekommenderat att ett nytt test
utförs. Om även detta är positivt – kontakta läkare.
Observera: I visa fall visas ingen Testlinje.

2. Gränsfall 

Intensiteten är jämlik mellan Test och Kontrollinje. Detta
resultat indikerar att din urin innehåller mellan 10 till 20 
mg/l albumin. Det är rekommenderat att efter några
dagar kontrollera albuminnivån igen.

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 5-10 sek.

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

4 - Placera testremsan plant på ett torrt underlag.

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

Finns det några andra tillfällen då jag inte bör utföra testet?
Ja, om du har feber, infektion eller vid graviditet. Dessa
tillstånd ökar nivån av albumin.

Behöver jag tänka på mitt vätskeintag före test?
Överdriven konsumtion av vätska kan ge ett så kallat falskt negativt 
resultat. Vid underkonsumtion av vätska kan ge ett falskt positivt resultat. 
Drick därför normalt.

Hur säkert är testet? 
M-Albu-Check-1 Strip test är mycket tillförlitligt. Det används av diverse 
vårdinrättningar. Studier visar en tillförlitlighet på ca 88%. Även om testet 
anses som tillförlitligt kan falska positiva och falsk negative resultat 
förekomma.

Onko muita kertoja, jolloin minun ei pitäisi tehdä testiä?
Kyllä, jos sinulla on kuumetta, tulehduskipua tai olet
raskaana. Nämä olosuhteet lisäävät albumiinin tasoa.

Pitääkö minun miettiä nesteen saantiani ennen testausta?
Liiallinen nesteen kulutus voi antaa väärän negatiivisen
tuloksen. Nesteen alikäyttö voi antaa väärän positiivisen tuloksen.  
Juo siis normaalisti.

Kuinka turvallinen testi on?
M-Albu-Check-1 Strip -testi on erittäin luotettava. Sitä käyttävät 
useat terveydenhuoltolaitokset. Tutkimukset osoittavat, että luo-
tettavuus on noin 88%. Vaikka testiä pidetään luotettavana, vääriä 
positiivisia sekä vääriä negatiivisia tuloksia voi saada.

MANUAL SJÄLVTEST 
M-Albu-Check-1 Strip® Självtest

MANUAL KOTITESTI 
M-Albu-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
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Varoitukset ja tärkeää tietoa

1 2 3 4

1. Max urin-nivå

2. Testlinje

3. Kontrollinje

4. Greppyta

3. Negativt resultat 

Resultatet är negativt när Testlinjens intensitet är starkare
än Kontrollinjen. Detta resultat indikerar att din urin 
innehåller mindre än 10 mg/l albumin.

4. Misslyckat resultat 

Om ingen linje framträder eller om det endast framträder 
en Testlinje så är testet misslyckat och bör kastas. Notera 
att självtestet då är förbrukat och kan inte återanvändas. 

Avläs resultat

Testitulos
3. Negatiivinen tulos 

Tulos on negatiivinen, kun testiviivan intensiteetti on
vahvempi kuin kontrolliviivan intensiteetti. Tämä tulos
osoittaa, että virtsasi sisältää alle 10 mg/l albumiinia.

4. Epäonnistunut testitulos

Jos viivoja ei tule näkyviin tai jos vain yksi testiviiva
tulee näkyviin, testi on epäonnistunut ja se on hylättävä.
Huomioi, että testi on tällöin käytetty, eikä sitä voi käyttää
uudelleen.

Gör så här

Tee näin

Sisältö:
- Vaihdevuositesti
- Virtsankeräysastia
- Kuivausaine (ei käyttöön)
- Käyttöohje

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.

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

Voit lukea tuloksen vertaamalla viivojen intensiteettiä.

1. Positiivinen tulos

Tulos on positiivinen, jos kontrolliviiva on tummempi kuin
testiviiva. Tämä tarkoittaa, että virtsasi sisältää yli 20 mg/l
albumiinia. On suositeltavaa tehdä uusi testi. Jos tämäkin
on positiivinen - ota yhteys lääkäriin. Huomioi: Joissakin
tapauksessa testiviivaa ei näy

2. Rajatapaus 

Intensiteetti on sama testi- ja kontrolliviivan välillä. Tämä
tulos osoittaa, että virtsassasi on 10-20 mg/l albumiinia.  
On suositeltavaa tarkistaa albumiinitaso uudelleen 
muutaman päivän kuluttua.

4

1

4

1

+30°C

+4°C

Lue ohjeet ennen käyttöä In vitro -diagnosti-
seen käyttöön

Älä käytä 
uudelleen

Eränumero ErääntymispäiväSäilytys 
+4° -> +30°C
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M-Albu-Check-1 Strip® Selvtest

M-Albu-Check-1 Strip® Selvtest

GENERELT
 
Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen er en vanlig tilstand, særlig hos 
kvinner. Antallet som berørs av en underaktiv skjoldbruskkjertel (hy-
pothyroidisme) øker. Symptomer på underaktive skjoldbruskkjertler 
inkluderer tretthet, svakhet, vektøkning, tørr hud, dårlig hårkvalitet, 
glemsomhet, deprimert, frysninger, forstoppelse og uregelmessige 
menstruasjonsperioder. 

Merk - Les instruksjonene nøye før bruk.

Åpne pakken først når du er klar til å utføre testen. 
 
Det anbefales å utføre testen med den første morgenurinen.

GENERELT
 
Albumin findes normalt i urinen i små mængder eller i så små 
mængder, at det ikke engang kan detekteres. Et højt albuminniveau 
indikerer dysfunktion af nyrefiltreringsfunktionen. Koncentrationen 
af glucose eller triglycerid (fedt) og en underliggende diabetes eller 
hypertension er faktorer, der fremmer urinudskillelsen af albumin. MAl-
bu- Check-1 Strip-testen er en simpel immunokromatografisk test til 
kvalitativ bestemmelse af albumin i urinen. På mindre end 10 minutter 
er det muligt at opdage unormale albuminkoncentrationer i urinen.

Bemærk - Læs instruktionerne nøje før brug. 

Åbn først pakken, når du er klar til at udføre testen.

Det anbefales at udføre testen med den første morgenurin.

Ref. 27037BI 
Selvtest for påvisning av albumin i urin. 

Ref. 27037BI 
Selvtest som detekterer albumin i 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?
Nyrene filtrerer blodet for å fjerne urenheter. Dermed blir forbindel-
ser av liten størrelse eliminert i urinen mens større proteiner forblir. 
Albumin er et av disse proteinene. Hvis nyrene fungerer normalt, er 
albumin ikke tilstede i urinen eller er bare tilstede i svært lave konsen-
trasjoner (mindre enn 10 mg/L).

The M-Albu-Check-1 Strip test muliggjør bestemmelse av unormale 
albuminkonsentrasjoner i urinen.

Jeg brukte ikke den første urinen om morgenen som bruksanvis-
ningen anbefaler. Vil resultatet av testen fortsatt være gyldig?
Konsentrasjonen av forbindelser i urinen er generelt høyere i mor-
genurinen. Av den grunn bør morgen urinprøver fortrinnsvis brukes til 
å oppnå de beste resultatene. Imidlertid kan M-Albu-Check-1 Strip-
testen utføres på en urinprøve som er utført når som helst på dagen.

Hva gjør jeg hvis testen er positiv?
Hvis resultatet er positivt, betyr det at testen har oppdaget mer enn 
20 mg/L albumin i urinen. Dette resultatet kan være en midlertidig 
endring i din fysiologiske tilstand. Gjenta testen flere dager senere. 
Hvis det positive resultatet er bekreftet, kontakt legen din og vis ham/
henne testen og pakningsvedlegget.

Hva gjør jeg hvis testen er tvetydig?
Et tvetydig resultat betyr at testen har oppdaget en albuminkonsen-
trasjon på over 10 mg/L og mindre enn 20 mg/L. Dette resultatet 
krever ikke spesiell overvåkning annet enn vanlig kontroll av nivået av 
urinalbumin. 

Jeg utfører en sport. Kan resultatet av testen min påvirkes?
Ja intensiv, fysisk anstrengelse induserer en økning i urinalbu-
min-nivået. Du bør derfor unngå å utføre en M-Albu-Check-1 Striptest 
i denne sammenheng. 

Hvordan fungerer testen?
Når nyrerne fungerer normalt, er albuminet ikke til stede
i urinen eller er kun til stede i meget lav koncentrationer (mindre end 
10 mg / l). M-Albu-Check-1 Strip-testen detekterer unormale albu-
minkoncentrationer i urinen.

Jeg anvendte ikke den første morgenurin, betyder det noget for
testens resultat? Koncentrationen i morgenurinen er generelt højere. 
Af den grund anbefales morgenurin, da det giver de bedste
resultater. Dog kan M-Albu-Check-1- striben bruges når som helst 
på dagen.

Hvad skal jeg gøre, hvis resultatet er positivt? 
Hvis resultatet er positivt, betyder det, at testen er blevet opdaget 
koncentrationer over 20 mg/l albumin i din urin. Det her 
kan være midlertidig og forbigående. Gentag derfor med 
en ny test efter et par dage. Hvis selv denne test viser 
positivt, bør du konsultere en læge.

Hvad skal jeg gøre, hvis resultatet er en grænsetilfælde?
Dette resultat betyder, at testen påviste et albuminniveau, der er 
højere end 10 mg / l, men under 20 mg / l. Dette resultat kræver ikke
yderligere undersøgelse, men nye tests bør udføres løbende.

Jeg er fysisk aktiv, kan det påvirke resultatet?
Ja, intens fysisk aktivitet øger niveauet af albumin.
For at få et pålideligt resultat bør du afstå fra at
bruge M-Albu-Check-1 Strip-testen.

For tolkning av resultatet, er det nødvendig å sammen-
ligne intensiteten av fargen i testområdet med fargen ved 
kontroll-linjen.

1. Positivt resultat
 
Intensiteten av kontroll-linjens fargestoff er sterkere enn 
i testområdet. Resultatet indikerer at urinen inneholder 
mer enn 20 mg/L albumin. Vennligst gjenta analysen med 
en ny test. Hvis du igjen får et positivt svar, anbefales det 
at du konsulterer en lege.

Advarsel: I noen tilfeller kan testområdet ikke utvikles i 
det hele tatt.

2. Grensetilfelle

Intensiteten til testområdets fargelinje er lik kontroll-lin-
jens. Dette resultatet indikerer at urinen inneholder mel-
lom 10 og 20 mg/L albumin. Vennligst kontroller nivået av 
urinalbumin fra tid til annen.

Finnes det andre omstendigheter der testen ikke bør utføres?
Ja, i tilfelle feber, alvorlig infeksjon eller graviditet. Alle disse tilstandene 
kan ledsages av en forhøyet urinalbuminkonsentrasjon.

Må jeg tenke på væskeinntaket mitt før jeg tester?
For mye væskeinntak dagen før testen kan føre til et falsk-negativt 
resultat. Motsatt, kan utilstrekkelig væskeinntak føre til et falskt positivt 
resultat. Du bør derfor drikke normalt.

Hvor pålitelig er testen?
M-Albu-Check-1 Striptest er pålitelig og har blitt brukt i mer enn 10 år 
av fagfolk (sykehus, laboratorier) i feltet. Evalueringsrapporter viser at 
testen har en pålitelighet på minst 88% ved referansemetoder. Selv 
om denne testen er pålitelig, kan falske positive eller falske negative 
resultater forekomme.

Er der andre tidspunkter, hvor jeg ikke bør udføre testen?
Ja, hvis du har feber, infektion eller graviditet. Disse betingelser øger 
niveauet af albumin.

Har jeg brug for at tænke på mit væskeindtag inden test?  
Overdreven forbrug af væske kan give et såkaldt falsk negativt  
resultat. Underforbrug af væske kan give et falsk positivt resultat.  
Drik derfor normalt.

Hvor pålidelig er testen?
M-Albu-Check-1 Strip-testen er meget pålidelig. Det bruges af forskel-
lige sundhedsfaciliteter. Undersøgelser viser en pålidelighed på ca. 
88%. Selv hvis testen betragtes som pålidelig, kan der forekomme
falske positive og falske negative resultater.

MANUAL SELVTEST 
M-Albu-Check-1 Strip® Selvtest

MANUAL SELVTEST 
M-Albu-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 Spørgsmål og svar

Spørsmål og svar

Advarselforskrifter og viktig informasjon

Advarselsforskrifter og vigtig information

Aflæs resultatet
3. Negativt resultat

Resultatet er negativt, når intensiteten af testlinjen er
stærkere end kontrollinjen. Dette resultat indikerer, at din
urin indeholder mindre end 10 mg / l albumin.

4. Mislykket resultat

Hvis der ikke vises nogen linje, eller hvis der kun vises en
testlinje, er testen mislykket og skal kasseres. Bemærk, 
at selvtesten derefter er brugt op og den ikke kan 
genbruges.

Les av resultatet

3. Negativt resultat
 
Intensiteten av testområdets fargelinje er sterkere enn 
kontroll-linjen. Dette resultatet indikerer at urinen inne-
holder mindre enn 10 mg/L albumin.

4. Mislykket resultat
 
Hvis det ikke er noen kontroll-linje synlig på stripen, er 
det ikke mulig å tolke testen, som da må betraktes som 
ufullstendig. I dette tilfellet anbefales det å gjenta testen 
med en ny M-Albu-Check-1 Strip og en frisk urinprøve.

1 2 3 4

Innhold:
- Teststrimmel
- Urinkopp
- Tørkemiddel (brukes ej)
- Manual

Indhold:
- Teststrimmel
- Urinkop
- Tørringsmiddel (anvendes ikke)
- Manual

Slik gjør du

Sådan gør du

1. Maks urin-niveau

2. Testlinje

3. Kontrollinje

4. Gribeflade

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.

For at aflæse resultatet skal du sammenlign intensiteten 
af linjerne.

1. Positivt resultat
 
Resultatet er positivt, hvis kontrollinjen er mørkere end
testlinjen. Dette betyder, at din urin indeholder mere end 
20 mg / l albumin. Det anbefales, at der udføres en ny 
test. Hvis denne også er positivt - konsultér din læge.

Bemærk: I nogle tilfælde vises der ingen testlinje.

2. Grænsetilfælde

Intensiteten er lig mellem test og kontrollinje. Dette resul-
tat indikerer, at din urin indeholder mellem 10 og 20 mg / l
albumin. Det anbefales at kontrollere albuminniveauet
igen efter et par dage.

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

4

1

4

1

+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
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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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