Svenska

Ägglossningstest
Störst chans
Med RFSU Ägglossningstest kan du själv
snabbt och enkelt ta reda på när du har
ägglossning och störst chans att bli gravid.
Testet spårar ökningen av det Luteiniserande
Hormonet (LH) i urinen vid nivåer över 25mlU/
ml och visar dina 2 mest fertila dagar. Gör testet
mellan kl. 10.00 och 20.00 då mängden
LH-hormon i urinen kan avläsas mest korrekt.
LH-ökningen äger rum cirka 24-36 timmar innan
ett ägg lossnar från äggstockarna. Du är som mest
fertil samma dag som LH-ökningen detekteras
och dagen efter, har du samlag inom dessa 48
timmar ökar du dina chanser att bli gravid.
Testet ger 99% säkert resultat förutsatt att det
utförs på rätt sätt.

Vad händer vid
ägglossning?

När ska du
börja testa?

Normalt stiger nivån av det Luteiniserande Hormonet
(LH) drastiskt före ägglossningen, vilket sker ungefär
i mitten av varje menstruationscykel. Efter några
timmar och upp till ett dygn från denna topp, lossnar
ett ägg från äggstocken, s.k. ägglossning. I samband
med LH-toppen är du som mest fertil de närmaste
2 dagarna. Har du samlag de närmaste 48 timmarna
ökar dina chanser att bli gravid. Eftersom mannens
spermier kan överleva under flera dagar kan du även
bli gravid om du har samlag innan du har påvisat
LH-ökningen.

Ägglossning

LH-ökning

Dagen när LH-ökningen inträffar varierar mellan olika
kvinnor och från en menscykel till en annan. För att
maximera chanserna att detektera din LH-ökning
måste du känna till din vanliga cykellängd. Dagen då
din mens börjar är dag 1 och cykellängden är totala
antalet dagar från dag 1 fram till och med dagen
innan din nästa menstruationsblödning börjar.

Menstruations- Börja
testa
cykelns längd

Tiden från ägglossning till mens
kan variera men brukar vara 14
dagar. Men eftersom menscykelns längd varierar kan tiden
från menscykelns början till ägglossning skilja sig ganska mycket
åt. Exempelvis om man har en
regelbunden menscykel på 28
dagar, sker ägglossningen
omkring dag 14 räknat från första
mensdagen.

Om du inte känner till din vanliga cykellängd eller om
du har oregelbunden mens där cykellängden varierar,
kan du börja testa på dag 11 efter din första mens
eftersom menstruationscykelns längd i genomsnitt
är 28 dagar. Det kan dock hända att du missar din
LH-ökning på grund av att du började testa för sent
eller behöva testa en längre period. Om din cykellängd varierar med mer än 3 dagar ska du använda
den kortaste cykeln.
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Läs instruktionerna
noggrant!

Använd tabellen för att beräkna
vilken dag du ska börja testa.
Första blödningsdagen är dag 1.
Om din menscykel är kortare än
21 dagar eller längre än 38 dagar
bör du rådfråga läkare. Alla
kvinnor har dock inte ägglossning
vid mitten av sin menstruationscykel och därför kanske du inte får
något positivt resultat under
testets första 5 dagar. Gör 1 test
varje dag under en 7-dagarsperiod eller tills ökad halt av LH
kan konstateras.

Exempel på en 28 dagar
menstruationscykel.
Dina mest fertila dagar kan
variera från cykel till cykel.

Så här gör du testet
Du bör helst utföra testet vid ungefär samma tid alla dagar. Använd inte den första
morgonurinen då LH-halten inte påvisas i urinen förrän senare under dagen. Lämpligast
tid är mellan kl. 10.00-20.00 då mängden LH-hormon i urinen kan avläsas mest
korrekt. Undvik att dricka stora mängder vätska 2 timmar innan du utför testet för att
undvika utspädning av LH-hormonet i urinen. När du har läst instruktionerna och är
redo att utföra testet tar du ut ägglossningstestet ur innerförpackningen. Använd
teststickan med en gång. Håll i det gröna handtaget, RÖR INTE den vita ytan då det
kan ge felaktiga resultat.
Kontrollinje

Testlinje

Uppsugningsdel

Maxlinje

Frågor och svar

Resultatområde

Handtag

Steg 1. Utför testet
Jag vet inte hur lång min menstruationscykel är eller
jag har oregelbunden mens. När ska jag börja testa?
Om du inte känner till hur lång din menstruationscykel
är, rekommenderas du att vänta en cykel och räkna ut
hur lång den är innan du börjar använda RFSU Ägglossningstest. När du känner till hur lång din menstruationscykel är läser du igenom anvisningarna och tar reda
på vilken dag du ska börja testa. Om längden på din
menstruationscykel varierar mer än 3 dagar, väljer du
den kortaste cykeln du har haft under de senaste 6
månaderna. Det är vanligt att du behöver testa flera
gånger innan du kan påvisa LH-stegringen.
Om du vill börja använda RFSU Ägglossningstest innan
du tagit reda på längden på din menstruationscykel, kan
du börja testa på det 11:e dygnet i cykeln. Det kan dock
hända att du missar LH-stegringen eftersom du riskerar
att börja testa för sent i cykeln, eller behöver några
extra stickor för att kunna påvisa LH-stegring.
Längden på min menstruationscykel finns inte med
i tabellen. När ska jag då börja testa?
Om din cykel är kortare än 21 dagar eller längre än 38
dagar, rådfråga din gynekolog eller läkare.
Vilken tid på dagen ska jag utföra testet?
Du bör utföra testet mellan 10.00 och 20.00 då
mängden LH-hormon i urinen kan avläsas mest korrekt,
hitta din egen bästa tidpunkt för testning under dagen.
Testa ungefär samma tid varje dag. Undvik att dricka
stora mängder vätska 2 timmar innan du utför testet för
att undvika utspädning av LH-hormonet i urinen.
Måste jag använda alla teststickor?
Nej. Fortsätt testa tills du har påvisat LH-ökningen.
Resterande teststickor kan du spara till nästa
menstruationscykel, om du vill testa igen.
Hur pålitligt är RFSU Ägglossningstest?
RFSU Ägglossningstest är 99% säkert när det gäller att
påvisa den LH-stegring som sker vid ägglossningen.
Testet är av samma typ som används av barnmorskor
och gynekologer.
Jag har använt många olika teststickor enligt
anvisningar, men har inte lyckats påvisa någon
LH-ökning. Vad gör jag?
Antalet teststickor i en förpackning brukar i regel
vara tillräckligt för de flesta kvinnor med regelbunden
menstruation. Men om din menstruationscykel varierar
mer än 3 dagar kan det hända att du behöver utföra
ytterligare tester för att påvisa din LH-stegring. Fortsätt
att testa med stickor från en ny förpackning för att
påvisa din LH-stegring.

Hur länge är resultatet giltigt?
Du kan läsa av resultatet 10 minuter efter att du har
utfört testet. Läs inte av resultatet efter 15 minuter.
Jag har utfört RFSU Ägglossningstest, men det
visas ingen s.k. kontrollinje. Vad gör jag?
Det kan bero på att för mycket eller för lite urin har
använts på teststickan. Testa med en ny sticka. Följ
noga användaranvisningen. Om problemet kvarstår
kontakta RFSU.
Finns det faktorer som kan ge missvisande resultat?
Läs alltid tillverkarens anvisningar innan du utför testet.
Testresultaten påverkas i regel inte av smärtstillande
medel, antibiotika och andra vanliga läkemedel.
P-piller och p-plåster som innehåller hCG eller LH
kan påverka testresultatet och bör inte användas i
samband med detta test. Andra faktorer som kan
påverka resultatet är om du tar fertilitetsfrämjande
läkemedel som innehåller LH- eller hCG-hormon.
Hör med din läkare. Om du exempelvis är gravid,
nyligen varit gravid eller har uppnått klimakteriet
kan resultatet bli missvisande.
Jag har nyligen slutat med hormonella preventivmedel (t ex p-piller), kan det påverka resultatet?
Din naturliga hormonproduktion påverkas av
hormonella preventivmedel, och om du nyligen slutat
med sådant kan dina menstruationscykler vara
oregelbundna under en tid innan de stabiliserar sig.
Det kan vara en god idé att vänta tills du haft två
naturliga menstruationscykler, och räknat ut hur långa
de är innan du börjar använda RFSU Ägglossningstest.
Eftersom RFSU Ägglossningstest ger besked om
när jag kan bli gravid, kan jag då använda det som
preventivmedel?
Nej. RFSU Ägglossningstest påvisar den LH-stegring,
som inträffar från några timmar upp till ett dygn före
ägglossningen. Eftersom mannens spermier kan överleva under flera dagar kan du fortfarande bli gravid om
du har samlag innan du har påvisat LH-stegringen.
Vad ska jag göra om jag misstänker att jag är gravid?
Du kan använda RFSU Graviditetstest redan första
dagen du skulle ha haft din menstruation. RFSU
Graviditetstest är enkelt att använda och du får ett
tillförlitligt svar efter 5 minuter. Om testet visar positivt
resultat (du är gravid) bör du kontakta din barnmorska
eller gynekolog för rådgivning. Ju förr du talar med
din barnmorska eller gynekolog, desto bättre är det
för din hälsa.

Viktigt att tänka på
• Läs användaranvisningen noga före användande. 		
RFSU Ägglossningstest är endast ämnad för mätning
av LH-hormon i urin enligt instruktionsanvisning. 		
Om instruktionen inte följs i detalj, kan utfallet bli 		
felaktigt.
• Testet är endast för utvärtes bruk och varje
teststicka är avsedd för engångsbruk.
• Använd inte testet efter utgångsdatum eller om 		
folieomslaget verkar skadat (utgångsdatum finner
du på ytter- och innerförpackning).
• Testresultaten påverkas i regel inte av
smärtstillande medel, antibiotika och andra vanliga
läkemedel. P-piller och p-plåster som innehåller
hCG eller LH kan påverka testresultatet och bör inte
användas i samband med detta test. Testet
fungerar inte om du är gravid eller i klimakteriet.
• Om du är osäker på resultatet eller om det inte
stämmer överens med dina förväntningar, ta kontakt
med din läkare, barnmorska eller gynekolog.

Förvaring
Viktigt
att tänka
på i kylskåp
Förvara
testet i obruten
förpackning
eller rumstemperatur. Testet skall inte utsättas för
temperaturer under +4°C eller över +30°C. Undvik
att utsätta förpackningen för direkt solljus, fukt och
värme. Förvaras oåtkomligt för barn.
RFSU Ägglossningstest är utvecklat i samarbete
med RFSU-kliniken. Vill du veta mer om
produkten, gå in på www.rfsu.com.
RFSU är en ideell organisation utan privata
vinstintressen. Överskottet går till information och
utbildning i sex- och samlevnadsfrågor, både i
Norden och internationellt.
Vill du veta mer om graviditet och fertilitet
eller har frågor om våra produkter, läs mer här
www.gravidjaellernej.se
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Samla urin i en ren och torr behållare.
Ett par centimeter från botten räcker.

b

Håll i det gröna handtaget, RÖR INTE den vita ytan då
det kan ge felaktiga resultat.
Doppa ner uppsugningsdelen med nedåtriktade pilar i
urinen. Doppa inte djupare än till max-linjen. Ta upp efter
15 sekunder och lägg den plant på en ren och torr yta.

c

a

b
Överskrid
inte markerad
max-linje

Steg 2. Vänta 10 min
Vänta i 10 minuter innan du läser av resultatet och låt
teststickan ligga helt still. När teststickan börjar reagera
färgas hela resultatområdet ljust rosa. Läs inte av några
resultat efter 15 minuter då detta kan ge
missvisande resultat.

Steg 3. Läs av resultatet
Ett eller två rosa färgband visas mot ljus bakgrund i resultatområdet, den
ena linjen för kontroll och andra linjen för testresultat Läs av resultatet så
snart som möjligt efter 10 minuter, läs inte av några resultat efter 15 minuter då detta kan ge missvisande resultat.
Testlinje

Kontrollinje

Positivt - LH-ökning
Om två rosa färgade linjer framträder inom resultatområdet och
testlinjens rosa färg är lika stark eller mörkare än kontrollinjen
har LH-ökning registrerats. Du bör få ägglossning inom 24-36
timmar. Du är som mest fruktsam de närmaste 2 dagarna.
Om du har samlag under de närmaste 48 timmarna ökar dina
möjligheter att bli gravid. Du kan spara överblivna tester om du
behöver testa igen.
Negativt – Ingen LH-ökning
Om endast en rosa färgad kontrollinje framträder eller om
testlinjen framträder men är ljusare än kontrollinjen så finns
ingen påvisad LH-stegring i urinen. Fortsätt testa kommande
dagar. Om du inte kunde spåra någon LH-stegring i denna
cykel kan det bero på följande;
- Du kanske inte hade någon LH-topp i denna cykel. Det är
normalt att ägglossningen hoppar över någon gång.
- Du kan ha testat för tidigt eller för sent i cykeln.
- Mängden LH i urinen kan ha varit för låg.

• Återvinn! Sortera förpackningen som papper, släng
		använd sticka i vanliga hushållssopor.

Tillverkare:
RFSU AB, Box 1279, Färögatan 33
164 29 Kista, Sverige
www.rfsu.com
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Ogiltigt resultat
Om inget rosa/rött kontrollstreck är synligt, inga streck alls
visas eller om strecken har annan färg än rosa/röda/lila har
testet inte fungerat som det ska. Det kan bero på att uppsugningsdelen inte har sugit upp tillräckligt mycket urin eller att
du inte har utfört testet på rätt sätt. Gör ett nytt test och följ
noga anvisningarna. Om problemet kvarstår kontakta RFSU.
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