
Miten testi suoritetaan
• Käytä testiä normaalissa huoneenläm-

mössä (+15- +30°C)
• Avaa suljettu pakkaus juuri ennen 

käyttöönottoa repäisemällä alumii-
nipussi auki loven kohdalta. Ota testi 
esiin.

• Pidä testiä kiinni yhdellä kädellä sen 
pyöristetystä päästä. Poista toisella 
kädellä vihreä suojus näytteenotto-
päästä.

• Suuntaa näytteenottopää alaspäin 
ja pidä nuolen osoittama ja rei’itetty 
kohta virtsasuihkussa vähintään kym-
menen sekuntia, niin että se kastuu 
kokonaan. Älä virtsaa nuolimerkin yli.

  *) Vaihtoehtoisesti voit ottaa 
virtsanäytteen puhtaaseen astiaan 
ja kastaa puolet näytteenottopään 
rei’itetystä kohdasta virtsaan vähintään 
15 sekunniksi.

• Liitä suojus takaisin näytteenotto-
päähän. Aseta testi tasaiselle, kuivalle 
ja puhtaalle pinnalle tulosikkuna 
ylöspäin. Odota valmistumista.

• Testitulos luetaan 5 minuutin kuluttua. 

• Testi hävitetään kotitalousjätteiden 
mukana.

Apteq raskaustesti on nopea ja yksinker-
tainen testi, jonka voit helposti tehdä itse. 
Heti raskauden alkuvaiheessa virtsaan 
alkaa erittyä ihmisen koriongonadotropiini 
(human Chorionic Gonadotropin, hCG) 
nimistä hormonia. Apteq raskaustesti 
havaitsee virtsasta tämän hormonin. Käyt-
tötarkoitus on vain in vitro – itse tehtävä 
testaus. Vain ulkoiseen käyttöön.

Miten testi toimii
Hedelmöittymisen jälkeen istukka alkaa 
tuottaa ihmisen koriongonadotropiini 
(hCG) nimistä hormonia, joka erittyy 
virtsaan. Tässä raskaustestissä on vasta-
aineita jotka tunnistavat erityisesti tämän 
hormonin. Kun virtsasuihku osuu testilait-
teeseen, kapillaari-ilmiö kuljettaa virtsan 
eteenpäin testin kalvoa pitkin testialueelle. 
Jos virtsassa on hCG :tä, muodostuu testi-
alueelle värillinen viiva. Jos testialueelle ei 
muodostu värillistä viivaa, testin tulos on 
negatiivinen. Kontrollialueelle muodostu-
va värillinen viiva vahvistaa, että testi on 
suoritettu onnistuneesti.

Pakkauksen sisältö
• Alumiinipussi, joka sisältää raskaustes-

tin ja kosteudenpoistajan. Kosteuden-
poistaja on ainoastaan säilytystä var-
ten, eikä sitä tarvita testin tekemiseen. 

• Käyttöohje.

Mitä muuta tarvitset
• Kello tai ajastin.
• *) Puhdas, kuiva muovi- tai lasiastia 

virtsanäytteen keräämistä varten
*) Testi suoritetaan pitämällä testitikkua 
virtsasuihkussa. Vaihtoehtoisesti voit kerätä 
virtsanäytteen puhtaaseen astiaan ja kastaa 
testin näytteenottopään astiaan kerättyyn 
virtsanäytteeseen.

Huomioitavaa
• Tämä testi on tarkoitettu vain ulkoi-

seen käyttöön. Ei saa niellä.
• Testi hävitetään käytön jälkeen kotita-

lousjätteiden mukana. Käytä kutakin 
testiä vain kerran.

• Älä käytä testiä pakkauksessa mainitun 
viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

• Älä käytä testiä, jonka alumiinipussi on 
vaurioitunut.

• Ei lasten ulottuville.

Säilytys
• Säilytetään +4 – +30 °C suljetussa 

alumiinipussissa viimeiseen käyttöpäi-
vämäärään asti.

• Suojataan suoralta auringonvalolta, 
kosteudelta ja kuumuudelta.

• Ei saa jäätyä.
• Avaa alumiinipussi vasta sitten kun 

olet valmis tekemään testin.

Testaus ajankohta
Apteq raskaustesti pystyy havaitsemaan 
raskauden jopa ensimmäisenä päivänä 
kuukautisten poisjäännistä. Apteq ras-
kaustesti on niin herkkä, että se voidaan 
tehdä kaikkina vuorokaudenaikoina, mutta 
aamuvirtsa on ihanteellinen suuren hCG 
pitoisuuden vuoksi.

Raskaustesti
Helppokäyttöinen • Luotettava • Nopea

Käyttöohje
Lue käyttöohje huolellisesti ennen  
testin suorittamista.

Tuote nro: SF-W1-M
Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s.,  
Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha 4, Czech Republic 

Miten tulokset tulkitaan

C = Kontrollialue, T = Testialue

Positiivinen Negatiivinen Epäonnistunut Epäonnistunut

Negatiivinen, Ei raskaana
Kontrollialueelle (C) muodostuu vain yksi 
värillinen viiva. Testialueelle (T) ei muodos-
tu näkyvää viivaa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
raskautta ei ole havaittu.

Positiivinen, Raskaana
Kontrolli (C)- ja testialueille (T) muodostuu 
värilliset viivat. Tämä tarkoittaa, että olet 
raskaana. Testiviivan (T) värin kirkkaus voi 
vaihdella, koska raskauden eri vaiheissa 
virtsan hCG -pitoisuus vaihtelee.
Huomautus: Jos testiviiva on erittäin heik-
ko, suosittelemme uuden testin tekemistä  
48 tunnin kuluessa.

Epäonnistunut, Ei tulosta
Värillistä viivaa ei näy lainkaan, tai viiva 
näkyy ainoastaan testialueelle (T), mutta 
ei kontrollialueella (C). Tee testi uudestaan 
käyttämällä uutta testiä. Jos testi epäon-
nistuu jälleen, ota yhteyttä jälleenmyyjään. 
Merkitse muistiin tuotteen eränumero 
(Lot.).

Mitä teen tuloksen jälkeen
Testitulos on positiivinen (kaksi viivaa)
Ota yhteyttä lääkäriisi. Lääkäri vahvistaa 
raskauden arvioituaan kliiniset havainnot 
ja laboratoriotulokset. Joissakin tapauk-
sissa on mahdollista, että testin tulos on 
väärä positiivinen. Lääkäri antaa myös 
lisätietoja ja neuvoja raskaudesta. Katso 
myös kohta ”Rajoitukset”.

Testitulos on negatiivinen (yksi viiva)
Jos sinulla on syytä uskoa olevasi raskaana 
(esimerkiksi kuukautiset jäävät tulematta), 
voit tehdä uuden testin muutaman päivän 
kuluttua. Jos testi on edelleen negatiivinen 
ja kuukautiset eivät ala muutaman päivän 
sisällä, ota yhteyttä lääkäriisi. Katso myös 
kohta ”Rajoitukset”.

Rajoitukset
• Kuten minkä tahansa diagnoosin, 

myös lopullisen raskausdiagnoosin voi 
tehdä ainoastaan lääkäri kliinisten ja 
laboratoriokokeiden perusteella. 

• Jos virtsanäyte on liian laimea (esi-
merkiksi vähäisen tiheyden vuoksi), se 
ei ehkä sisällä testiä varten riittävän 
korkeaa hCG –pitoisuutta. Jos sinulla 
on silti syytä uskoa olevasi raskaana, 
suosittelemme uuden testin tekemistä 
48 tunnin kuluttua.

• Raskauden alkuvaiheessa alhainen 
hCG –pitoisuus voi aiheuttaa nega-
tiivisen tuloksen. Tässä tapauksessa 
suosittelemme uuden testin tekemistä 
aikaisintaan 48 tunnin kuluttua.

• Korkea hCG –pitoisuus voi johtua myös 
joistakin muista syistä kuin raskaudes-
ta (esim. hCG hormonia sisältävät lääk-
keet). hCG virtsatestiä ei tule käyttää 
raskauden testaamiseen, jos näitä syitä 
ei ole voitu sulkea pois. 

• Normaalia raskautta ja kohdunulkoista 
raskautta ei voida erottaa toisistaan 
pelkän hCG pitoisuuden perusteella. 
Myös spontaani keskenmeno voi aihe-
uttaa väärän testituloksen.

• hCG hormoniin perustuvat hedelmäl-
lisyyshoidot voivat aiheuttaa väärän 
testituloksen. Kysy neuvoa lääkäriltäsi.

Odotettavissa olevat tulokset
Negatiivinen tulos on odotettavissa 
terveillä ei-raskaana olevilla naisilla. 
Vaikka hCG –pitoisuus vaihtelee raskauden 
alkuvaiheessa,  Apteq raskaustesti pystyy 
havaitsemaan raskauden jo ensimmäisenä 
päivänä kuukautisten poisjäännistä.

Kysymyksiä ja vastauksia
• Kahden eri raskaustestin 

kontrolliviivoissa on suuri ero. Onko 
tämä normaalia? On. Kontrolliviivojen 
värisävyjen erot eivät vaikuta 
testitulokseen.

• Voidaanko tuloksia tulkita yli viiden 
minuutin odotusajan jälkeen? Ei. 
Testitulos on luettava viiden minuutin 
kuluttua. Positiivisen tuloksen tulisi 
säilyä muuttumattomana usean päivän 
ajan. Sen sijaan negatiivinen tulos voi 
muuttua virheellisesti positiiviseksi jo 
muutamia minuutteja viiden minuutin 
testausajan jälkeen. Väärinkäsitysten 
välttämiseksi, kannattaa tulos lukea 
viiden minuutin kuluttua ja sen jälkeen 
hävittää testi kotitalousjätteiden 
mukana.

• Testausaikana tulosikkunan taustaväri 
muuttui vaaleanpunaiseksi ja siihen 
ilmestyi pystysuuntainen juova. Onko 
tämä normaalia? On. Virtsanäytteiden 
kemiallisessa koostumuksessa ja 
testausympäristön ilmankosteudessa 
on eroja. Nämä vaihtelut saattavat 
aiheuttaa taustavärin muuttumisen 
vaaleanpunaiseksi tai pystysuuntaisen 
juovan, mutta nämä tekijät eivät 
vaikuta testitulokseen. Testi toimii 
oikein, kun kontrolliviiva ilmestyy 
testiin viidessä minuutissa.
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