Ekoweb Oy
Laboratory Division
hCG Raskaustesti /hCG Graviditetstest

1/2012

REF: 5405

Koriongonadotropiini (hCG) on istukkakudoksen syntetisoima dimeerirakenteinen
glykoproteeinihormoni. Hormonia erittyy trofoblasteista hedelmöittyneen munasolun
kiinnittymisestä lähtien. Se ylläpitää raskauden alussa keltarauhasen ja myöhemmin sikiön
kivesten hormonieritystä.
Graviditetstestet reagerar på ett hormon som heter humant koriongonadotropin (hCG) som
endast förekommer hos gravida kvinnor eftersom det utsöndras från moderkakan. Det här
hormonet börjar produceras när det befruktade ägget bäddar in sig i livmoderslemhinnan
hCG Raskaustesti on
kvalitatiivinen
immunokromatografinen
pikatesti hCG:n
määrittämiseksi virtsasta tai
seerumista raskauden
toteamiseksi.
hCG Graviditetstest är kvaliatativ immunochromatographic snabbtest för att mäta hCG i
urin eller serum.
hCG Raskaustesti / hCG Graviditetstest:
* Luotettava
CE certified (98/79/CE), ISO 9001 & ISO 13485 certified
Pålitligt
WHO:n 3. standardi (Third International Standard)
* Spesifinen
Specific

100 %

hCG Referenssimenetelmä/ hCG Referensmetod
Menetelmä
Metod

Muu hCG Pikatesti
Annan snabbtest
Tulokset/Resultat POS +

POS +
hCG
Raskaustesti/
Graviditetstest NEG -

Kokonaistulokset/
Totalresultat

NEG -

81

0

81

0

78

78

Kokonaistulokset/Total Resultat 81

78

159

* Herkkä
Sensitiv

100 % 10 mIU/ml * (*Doc Badonnell tutkimusRegional maternity of Nancy-Sep 2000)

* Käytännöllinen
Praktiskt

- säilyvyysaika valmistuksesta 20-24 kuukautta huoneenlämmössä/
hållbartiden från tillverkning 20-24 månader i rumtemperatur
– helppo yksivaiheinen suoritus/lätt 1-fas metod
– nopea, tulos saadaan alle 3 minuutissa/snabbt, resultat under 3
minuter
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hCG Raskaustesti ei ristireagoi muiden hormonien (LH 300mIU/ml, FSH 1000 mIU/ml,
TSH 1000 µIU/ml vs. negatiivinen 0 mIU/ml hCG ja positiivinen 25 mIU/ml hCG) kanssa.
Myöskään mm. asetyylisalisyylihappo, askorbiinihappo, atropiini, asetaminofeni tai bilirubiini
eivät häiritse. hCG Graviditetstest krysreagerar inte med andra hormoner (LH 300mIU/ml,
FSH 1000 mIU/ml, TSH 1000 µIU/ml vs. negativ 0 mIU/ml hCG och positiv 25 mIU/ml hCG)
eller med askorbinsyra, astylsalisylsyra, atropin, astaminofen, bilirubin.
* Tuotenumero:
Produktnummer:

5405 Raskaustesti (kasettitesti) virtsa ja seeruminäytteestä
5405 hCG Graviditetstest (kasettformat) från urin- och serumprov
(pakkaus sisältää 50 testiä, 50 kpl kertakäyttöpipettejä ja
käyttöohjeen)
(testförpackningen innehåller: 50 tester, 50 pipetter och
bruksanvisning

Käyttöohje:
* hCG Raskaustesti voidaan säilyttää
huoneenlämmössä. Ei saa jäätyä!
* Virtsanäytteet säilytetään 2-8 °C:ssa. Jos
säilytys kestää yli 48 tuntia ennen testin
suorittamista, näytteet suositellaan
pakastettavan ja säilytettävän alle -20 °C:ssa.
* Jääkaapissa säilytetyt testipakkaukset,
näytteet ja/tai kontrollit on oltava
huoneenlämpöisiä (15–30°C) ennen käyttöä.

Bruksanvisning
* hCG Graviditetstest kan förvara i
rumtemperatur. Får inte frysas!
* Förvara urinprov i kylskåpet 2-8 °C. Om
det ska ta över 48 timmar att utföra testen
lämna provet i frysskåp (-20°C).
* Före utföra testen provet, tester och kontroll
måste vara i rumtemperatur (15-30°C).
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