
Dette Diabetestest er ment for hjemmebruk. Testen anvendes for å 
kontrollere nivåene av glukose og ketoner i urinen. Disse faktorene brukes for 
å diagnostisere diabetes. Resultatet vises ved å sammenligne teststrimmelen 
med fargekartet som er vedlagt separat. Hver farge indikerer konsentrasjonen 
av glukose og ketoner i urinen. Det er viktig at teststrimlen plasseres som 
illustrert på fargekartet.


Merk - Les bruksanvisningen nøye før bruk.


Pakken inneholder: 

- 1stk Diabetestest 

- Bruksanvisning på norsk 

- Tørkemiddel (Brukes ikke)


Advarselforskrifter og viktig informasjon 

Les bruksanvisningen nøye før testen utføres.

Bruk ikke testen etter utløpsdatoen. Hvis pakken er åpnet, skal ikke testen 
tas i bruk.

Dette er en in-vitro selvtest, den er bare for ekstern bruk. Må ikke 
konsumeres. Les bruksanvisningen nøye før bruk. Resultatet kan bare 
avleses når instruksjonene har blitt følgt nøyaktig. Følg alle instruksjoner 
gjellende håndtering. Oppbevares mellom 15°C til 30°C. Berør ikke 
testområdet.

Oppbevares tørt. Må ikke fryses eller utsettes for direkte sollys.


Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er merket på den ytre emballasjen 
og aluminiumemballasjen. Testen skal ikke brukes om aluminiumemballasjen 
er åpnet.

Quicktest diabetestest skal ikke brukes på nytt. Oppbevar produktet 
utilgjengelig for barn og dyr.

Ytteremballasje sorteres som kartong/wellpapp. Øvrig skal sorteres som 
restavfall.


Slik gjør du: 

1. Ta ut teststikken fra folieemballasjen, la tørkemiddelet være igjen.


2. Uriner i en ren beholder (for eksempel en plastkopp). Dypp den 
absorberende delen i beholderen i 1 sekund.


3. Legg teststikken på en flat overflate og vent 30-60 sekunder.


4. Les resultatet ved å sammenligne fargene på det medfølgende 
fargekartet. Husk å fortsette og ha teststikken liggende flatt, selv 
når du sammenligner fargene på fargekartet.


5. Sammenlign fargene på teststrimlen med fargekartet. Hvis det er 
en fargeendring på testområdet som bare vises langs kantene av 
feltet indikerer det at reaksjonen ikke har funnet sted. Testen er 
da ikke pålitelig, og vi anbefaler at testen gjørs på nytt med en ny 
strimmel. Resultatet bør leses av etter 60 sekunder


Begrensninger av testen: 

Stoffer som forårsaker unormal farge på urinen, som f.eks. visse

medikamenter, kan påvirke fargeutviklingen på teststrimlen.


Spørsmål og svar: 

Når er det best å ta testen? 
Denne testen kan utføres når som helst i løpet av dagen. Det kan 
være bra å gjøre en test før du spiser og deretter teste igjen 2 timer 
etter du har spist.


Dersom jeg dypper teststrimlen mer enn 1 sekund, er testen da 
upålitelig? 
Reaksjonen starter så snart teststrimlen kommer i kontakt med urin.

Hvis teststrimlen blir i urinen i 2-3 sekunder, kommer det ikke påvirke

resultatet, men hvis testen er i urin mer enn 5 sekunder er resultatet

ikke pålitelig og en ny test anbefales.


Uansett resultat - Kontakt alltid lege dersom du har symptomer

på diabetes.


Atlas Diabetes Selvtest Snu siden for å tolke resultatene 
dine. 

Uansett resultat - kontakt alltid lege dersom du har symptomer på 
diabetes.


Quicktest tilbyr helsetester som oppdager ulike 
sykdomstilstander, les mer på www.quicktest.no 


