
Graviditetstest
Enkelt & raskt

Norsk

Med RFSUs graviditetstest kan du raskt og 
enkelt finne ut om du er gravid.

Testens følsomhet er 25 mlU/ml. Du kan 
bruke testen fra og med den dagen du skulle 
hatt menstruasjon, og det sikreste er å måle 
morgenurinen. Testen er av samme type som 
den leger og gynekologer bruker.

Hvordan fungerer RFSUs Graviditetstest?  
Når du blir gravid, begynner kroppen å produsere et 
hormon som heter hCG (human Chorionic Gonadotropin). 
Innholdet av hCG stiger tidlig i graviditeten. RFSU  
Graviditetstest reagerer på dette hormonet, og du kan 
bruke den fra den dagen du skulle ha hatt menstruasjonen. 
Hvis du tester tidlig eller er usikker på resultatet, kan det 
være lurt å teste på nytt to dager senere, helst med den 
første morgenurinen.  

Hvor pålitelig er RFSUs Graviditetstest?
RFSUs graviditetstest gir mer enn 99% sikkert resultat 
fra og med den dagen du venter mensen. Det er de 
samme testene som brukes av leger og 
gynekologer. 

Hvor tidlig kan jeg bruke RFSUs Graviditetstest?
Du kan bruke RFSUs Graviditetstest allerede samme 
dag som du venter mensen. Har du uregelmessig 
mens, kan du teste i forhold til den lengste menstruas-
jonssyklusen du har hatt de siste månedene. 

Blir resultatet påvirket av hvor mye væske jeg drikker?
Høyt væskeinntak kan forandre urinen, og da vil det 
kanskje ikke være mulig å oppdage riktig mengde  
hCG i urinen. Du bør derfor ikke endre det vanlige 
væskeinntaket. Du kan øke hCG-konsentrasjonen i  
urinen ved å drikke mindre og la være å tisse 2 timer 
før du bruker testen. Du får sikrest resultat når du 
måler morgenurinen.

Kan medisiner og sykdom påvirke resultatet?
P-piller, smertestillende midler, antibiotika og 
hormonbehandlinger som ikke inneholder hCG, skal 
ikke påvirke testresultatet. Flere faktorer kan påvirke 
testresultatet. F.eks. visse typer medisiner, muskelknuter 
i livmoren, overgangsalder og visse hormoner som 
påvirker konsentrasjonen av LH-hormonet. Rådfør deg 
med lege eller gynekolog. Det samme gjelder enkelte 
uvanlige sykdommer og dersom urinen inneholder 
store mengder bakterier. Kontakt lege eller gynekolog 
dersom du får uventede eller inkonsekvente resultater. 
I enkelte sjeldne tilfeller kan kvinner som nærmer 
seg eller har kommet i overgangsalderen, få feilaktig 
positive resultater med graviditetstester på grunn av 
forekomsten av et hCG-lignende hormon. Oppsøk lege
om du får positivt testresultat. Ektopiske svangerskap 
(svangerskap utenom livmoren) og cyster på eggstok-
kene kan gi feilaktige resultater. Visse sykdommer og 
kreftformer kan påvirke testresultatet fordi de påvirker 
produksjonen av graviditetshormonet. Hvis du lider 
av en slik sykdom, bør du oppsøke lege før du bruker 
graviditetstester.

Hva hvis det ikke dukker opp noen strek?

• Les bruksanvisningen nøye før bruk. RFSUs
Graviditetstest er kun ment til måling av hCG- 

   hormon i urin i henhold til bruksanvisningen. Hvis 
   instruksjonen ikke følges i detalj, kan utfallet bli 
   feilaktig.

• Testen er kun til utvortes bruk, og hver
teststrimmel er ment til engangsbruk.

• Ikke bruk testen etter utløpsdato (som du finner på
den ytre og indre pakningen).

• Visse legemidler kan gi misvisende resultat. Det 
samme gjelder visse uvanlige sykdommer eller 
dersom urinen din inneholder store mengder 
bakterier.

• Hvis du er usikker på resultatet eller hvis det ikke
stemmer overens med dine forventninger, ta
kontakt med din lege eller gynekolog.

• Kan gjenvinnes! Sorter emballasjen som papir, og
kast brukte testpinner sammen med vanlig avfall.

• Testpinnen skal ha romtemperatur ved bruk.

Slik tar du testen

Spørsmål og svar

Viktig å tenke på

Hva skjer under  
en graviditet?

Hva hvis det ikke dukker opp noen strek? 
Hvis det ikke vises noen strek, tar du en ny test og  
følger bruksanvisningen nøye. Manglende resultat 
kan skyldes at du ikke har tatt testen på riktig måte.

Hvilken farge er det på strekene som vises?
Fargenyansen på testlinjen (T) kan variere fra lys  
rosa til mørkerødt, avhengig av konsentrasjonen av 
hCG i urinen. Teststrekens fargenyanse påvirker ikke 
resultatet, det er kun en rosa/rød farge som gir et 
gyldig resultat. Får du en annen farge, venter du  
to dager med å ta en ny test. Noen ganger kan  
teststreken være synlig som en grå/hvit nyanse.  
Det betyr at testresultatet er negativt. Testen er  
først positiv når teststreken (T) viser en tydelig rød, 
lilla eller rosa farge. Fargen og fargestyrken mellom  
teststreken (T) og kontrollstreken ( C) kan variere.  
Variasjoner i kontrollstrekens ( C) farge, mellom to 
ulike tester påvirker ikke testresultatet.  

Hvor lenge vises resultatet før det blekner eller 
forandrer seg?
Positive svar vil som regel bli stående uendret, men 
bakgrunnen kan mørkne. Les av resultatet etter  
1 minutt og innen 5 minutter, etter att du har tatt  
testen. Venter du lengre enn 5 minutter, kan  
resultatet være misvisende. 

Hva gjør jeg dersom testen viser at jeg er gravid?
Ta kontakt med lege eller gynekolog, og bestill time 
til rådgivning og kontroll.

Hva gjør jeg dersom testen viser at jeg ikke  
er gravid?
Resultatet er 99% sikkert. I en vanlig menstruasjons-
syklus kommer blødningen vanligvis 12–14 dager 
etter eggløsningen. Tiden fra første blødning til 
eggløsning kan imidlertid variere mer enn det, og 
det er det som iblant fører til uregelmessig mens. 
Hvis testen viser negativt resultat, kan det skyldes at 
eggløsningen fant sted senere enn du trodde. Test 
igjen etter cirka 1 uke om du ikke har fått mensen. 
Hvis du på nytt får negativt resultat og mensen ikke 
kommer tilbake, kontakt lege eller gynekolog.

Oppbevaring
Oppbevar testen i uåpnet pakning i kjøleskap  
eller romtemperatur. Testen skal ikke utsettes for 
temperaturer under +4°C eller over +30°C.  
Unngå å utsette pakningen for direkte sollys,  
fuktighet og varme. Oppbevares utilgjengelig  
for barn.

RFSU Graviditetstest er utviklet i samarbeid med 
RFSU-klinikken. Vil du vite mer om produktet, gå inn 
på www.rfsu.no

RFSU er en ideell organisasjon uten private  
fortjenesteinteresser. Overskuddet går til  
informasjon og utdanning i sex- og  
samlivsspørsmål.

Vil du vite mer om graviditet og fertilitet eller har 
spørsmål om våre produkter, les mer på rfsu.no

Les instruksjonene
nøye!

Trinn 1. Ta testen 

O537

Når et egg blir befruktet, begynner kroppen 
å skille ut hormonet hCG (human Chorionic 
Gonadotropin) i urinen, og hormonmengden 
fortsetter å øke i første del av svangerskapet. 
Ved å måle hCG i urinen kan man avgjøre om 
en kvinne er gravid eller ikke. Med RFSUs 
graviditetstest får du raskt og enkelt svar på 
om du er gravid. Testen gir mer enn 99%  
sikkert resultat fra og med den dagen du 
venter mensen, og er av samme type som 
den leger og gynekologer bruker. 

Du kan bruke testen fra og med den dagen da 
du skulle hatt mensen. Du kan teste når som 
helst på dagen, men det sikreste er å måle 
morgenurinen. Hvis du er gravid, kontakt lege 
eller gynekolog for å få råd. Hvis du ikke er 
gravid og ikke ønsker å bli det, bør du bruke 
kondom eller kontakte lege eller gynekolog 
for å få råd om prevensjon.

Produsent:   
RFSU AB, Box 1279,  
Färögatan 33 
164 29 Kista, Sweden 
www.rfsu.com

Importør:  
RFSU Norge AS, Oslo 
Norge
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Oppsugingsdel 

Du kan teste når som helst på døgnet fra og med den dagen da du venter mensen, og 
det sikreste er å måle morgenurinen, da hCG-konsentrasjonen er på det høyeste. Hvis 
testen viser et svakt positivt resultat, anbefales det å teste på nytt etter et par dager. 
Når du har lest instruksjonene og er klar til å teste, tar du graviditetstesten ut av 
plastemballasjen. Bruk testpinnen med en gang. OBS! Rør ikke den hvite delen av 
testpinnen da det kan gi misvisende resultater.

Maks-strek Resultatområde Håndtak

Teststrek Kontrollstrek

Positivt resultat - Gravid
To tydelige rosa/røde streker vises i resultatområdet. Hvis du 
ser to tydelige rosa/røde streker betyr det at du med stor 
sannsynlighet er gravid. Fargen og fargestyrken på teststreken 
(T) kan variere, siden konsentrasjonen av hCG-hormoner varierer
gjennom de forskjellige stadiene av graviditeten. Hvis du tester
tidlig eller er usikker på resultatet, kan det være lurt å teste på
nytt 2 dager senere, helst med morgenurin. Hvis du er gravid,
kontakt lege eller gynekolog for å få råd.

Ugyldig resultat 
Hvis ingen rosa/rød kontrollstrek (C ) er synlig, ingen strek vises  
eller streken har en annen farge enn rosa/rød/lilla har testen ikke 
fungert som den skal. Det kan skyldes at oppsugingsdelen ikke  
har trukket til seg nok urin, eller at du ikke har brukt testen på riktig 
måte. Test på nytt, og følg bruksanvisningen nøye. Hvis problemet 
vedvarer, ta kontakt med RFSU.

Teststreken kan noen ganger vises som en grå/hvit nyanse. 
Testen er først positiv når teststreken (T) viser en tydelig rød, 
lilla eller rosa farge. 

Negativt resultat - Ikke gravid
Hvis det er bare en rosa/rød kontrollstrek i resultatområdet,  
er du ikke gravid. Hvis du likevel ikke får mensen, tar du en  
ny test etter 2 dager, helst med morgenurin. Hvis du får  
samme resultat og ikke har fått mensen, kontakter du lege  
eller gynekolog. 

Samle urin i en ren og tørr beholder. 
Et par centimeter fra bunnen er nok.

La testpinnen ligge helt i ro, les av resultatet etter  
1 minutt og innen 5 minutter. Når testpinnen begynner  
å reagere, blir hele resultatområdet farget lys rosa.  
Leser du av resultatet etter 5 minutter, kan resultatet 
være misvisende. 

Det vises en eller to rosa/røde streker mot lys bakgrunn i resultatområdet ved 
siden av den fargede delen: Den ene er kontrollstreken, og den andre viser 
testresultatet. Les av resultatet etter 1 minutt og innen 5 minutter, leser du 
av resultatet etter 5 minutter, kan resultatet være misvisende.

KontrollstrekTeststrek

Trinn 2. Vent 1-5 min

Trinn 3. Les av resultatet

OBS! Rør ikke den hvite delen av testpinnen 
da det kan gi misvisende resultater. 

Dypp oppsugingsdelen i urinen, den veien hvor 
pilene peker ned. Unngå å føre den dypere enn 
til maks-streken. Ta opp pinnen etter 15 sekunder, 
og legg den flatt på en ren og tørr flate. 
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