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CLINIC DIRECT GRAVIDITETSTEST
Brugsanvisning:

Med CLINIC DIRECT kan man allerede på et tidligt tidspunkt af graviditeten
konstatere svangerskabshormonet hCG i urinen.

Fordelene ved CLINIC DIRECT:

 ENDNU LETTERE testspidsen kan holdes direkte ind i urinstrålen
 ENDNU MERE ENTYDIG resultatet kan ses direkte på teststrippen
 HURTIG resultatet kan ses efter kun 3-5 minutter
 STRAKS kan udføres allerede på førstedagen for
  menstruationens udebliven og på alle tider af døgnet
 SIKKER ved korrekt anvendelse sammenlignelig med
  en laboratorietest
 MILJØVENLIG ingen overflødige plastdele

Hvis resultatvinduet kun viser 1 rød linje
(kontrollinje), kan du gå ud fra, at du ikke
er gravid. 

Hvis resultatvinduet viser 2 røde linjer,
kan du gå ud fra, at du er gravid. Også selv 
om en af de to linjer er meget svag, kan du 
gå ud fra, at du er gravid.

De to linjer kan være af forskellig farvenuance og tykkelse. Dette er normalt!
Hvis du efter 5 minutter ikke er sikker på resultatet, aflæs testen igen efter endnu 5 minutter.

Ofte forstærkes linjens farve i den tid, så aflæsningen af testen bliver lettere.
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Tag testhæftet ud af folien.
Den lille pose (stof der optager fugtighed)
skal ikke bruges.

Åbn hæftet, fold forsiden helt om på 
bagsiden, og ”lås” som vist på billedet. 
Undgå at berøre testspidsen med fingrene.

Hold testhæftets spids ind midt i 
urinstrålen i mindst 6 – 8 sekunder.
ELLER
Alternativt kan man også dyppe testhæftets 
spids ned i en beholder med urinprøven i 
mindst 15 sekunder. Den beholder, som bruges, 
bør være ren og tør.

Læg derefter det åbne hæfte med teksten 
opad på et underlag.

Resultatet efter 3-5 minutter

Læs brugsanvisningen omhyggeligt

Dyp kun
spidsen i 

urinen!

IKKE GRAVID GRAVID



CLINIC DIRECT GRAVIDITETSTEST
Spørgsmål og svar:

Tekniske data: 
Produktnavn: CLINIC DIRECT graviditetstest. Virksomme stoffer: Monoklone antistoffer mod hCG. Undersøgelsesmateriale: Frisk, 
human urin; ingen forbehandling; ingen opbevaring. Anvendelsesformål: In vitro diagnostikum til hjemmebrug til påvisning af hCG 
i urin. Effektkendetegn: Nedre påvisningsgrænse: 25 mlU hCG/ml. Måleområde: 20 mlU hCG/ml – 600 lU hCG/ml. Diagnostisk sen-
sitivitet: 100 %. Diagnostisk specifitet: 100 %. Opbevaring: I originalemballage ved stuetemperatur (+4 til +30°C). Efter åbning af 
emballagen bør testen udføres omgående. Påvisningsmetode: Vha. kapilarkræfter opsuges den testen påførte urin i testen. Hvis hCG 
er tilstede i urinen, sker der en immunologisk reaktion mellem hCG og antistofferne i testen, idet der dannes en rød linje (testlinje). 
Overskydende antistoffer danner kontrollinjen, som viser, at testen fungerer korrekt. Metoden betegnes som immunkromatografi. 
Producent: SERATEC, Gesellschaft für Biotechnologie GmbH. Ernst-Rustrat-Str. 5 D-37079 Göttingen, Tyskland. Distributør: Unigroup 
ApS, Diplomvej 373, 2800 Lyngby, Danmark. Pakning: 1 eller 2 stk. tests. Information opdateret: 03/2002

Version: 06-2008

ProducentLot nummer Udløbsdato Kun til in vitro
diagnostik

Til engangsbrug Se "Bemærk" i 
brugsanvisningen

Læs brugs-
anvisningen

før brug

2ºC

30ºC

Opbevares
ved 2-30°C

Hvordan virker testen?
CLINIC DIRECT er en urintest, som påviser 
svangerskabshormonet hCG i urinen. Kroppen 
producerer hCG, som kan påvises i urinen, når 
graviditeten er opstået. Med CLINIC DIRECT kan 
man allerede påvise hormonet på førstedagen for 
menstruationens udebliven.

Fra hvilket tidspunkt kan man anvende 
CLINIC DIRECT graviditetstesten?
CLINIC DIRECT kan allerede anvendes på 
førstedagen for menstruationens udebliven.

Skal man bruge morgenurin?
Nej, CLINIC DIRECT er så følsom, at den kan påvise 
hormonet hCG i urinen på alle tider af døgnet.

Hvor sikker er testen?
Ved korrekt anvendelse er testen lige så sikker som 
en laboratorietest.

Hvad betyder kontrollinjen?
Kontrollinjen viser, at testen har optaget en 
tilstrækkelig mængde urin, og at testen således 
fungerer korrekt. Hvis der ikke fremkommer nogen 
linje, bør man gentage testen med en ny test.

Kan indtagelse af medicin eller alkohol 
påvirke resultatet?
Alkohol har ingen indflydelse på testen. Kun 
få medikamenter, nærmere betegnet dem, der 
indeholder hCG, kan påvirke resultatet. Andre 
lægemidler, som f.eks. smertestillende medicin, 
antibiotika eller p-piller har generelt ingen 
indflydelse på testresultatet.

Hvad gør jeg, når resultatet viser, at jeg 
er gravid?
Kontakt under alle omstændigheder egen læge for 
at tale med denne om hensigtsmæssige forholds-
regler for det videre forløb af graviditeten.

Hvad gør jeg, når resultatet viser, at jeg ikke 
er gravid?
Hvis resultatet er negativt og menstruationen 
fortsat udebliver, skal man ligeledes kontakte egen 
læge.

Andre spørgsmål:
Ring til Unigroups kundeservice, 70 22 28 18, eller 
se på www.unigroup.dk.

Emballagen og CLINIC DIRECT graviditetstest er 
miljøvenlige. Der er givet afkald på overflødige 
plastdele (som f.eks. en skål til urinprøven).

Bemærk!
• Ikke til indvortes brug

• Materiale ikke inkluderet i pakningen: ur til 
 tidstagning samt evt. en ren og tør kop

• Nogle af de anvendte materialer (f.eks. 
 antistoffer) er potentielt smittefarlige 
 materialer, men det er ikke farligt, hvis testen 
 anvendes ifølge denne instruktion.

• Opbevares utilgængeligt for børn!

• Undlad at bruge testen, hvis emballagen er 
 beskadiget!

• Undlad at bruge testen, hvis holdbarhedsdatoen 
 er overskredet!

• Brugt test bortskaffes med dagrenovationen!
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