Diabetes Selvtest

Sådan gør du:

Denne Diabetes-test er beregnet til hjemmebrug. Testen anvendes for at
kontrollere niveauet for glukose og ketoner i urinen. Disse faktorer anvendes
til at diagnosticere diabetes. Resultatet vises ved at sammenligne
teststrimlen med farvekortet, som er vedlagt separat. Hver farve indikerer
koncentrationen af glukose og ketoner i urinen. Det er vigtigt, at teststrimlen
placeres som illustreret på farvekortet.

1. Tag teststrimlen ud af aluminiumsemballagen, lad tørringsmidlet

Bemærk - Læs brugervejledningen nøje før brug.
Pakningen indeholder:
2 stk. Diabetestest strimmel og tørringsmiddel (Anvendes ikke)
1 Farvekort
1 Brugervejledning
Advarselsforeskrifter og vigtig information
Læs brugsanvisningen nøje, før testen udføres.
Brug ikke testen efter udløbsdatoen. Hvis pakningen er åbnet, skal testen ikke
tages i brug. Dette er en in-vitro selvtest, den er udelukkende til udvortes
brug. Må ikke indtages.
Resultatet kan kun aflæses, når instruktionerne er blevet fulgt nøjagtigt.
Følg alle instruktioner angående håndtering. Opbevares mellem 15°C og
30°C. Berør ikke testområdet.
Opbevares tørt. Må ikke fryses eller udsættes for direkte sollys. Skal ikke
anvendes efter udløbsdatoen, som er anført på aluminiumsemballagen.
Testen må ikke bruges, hvis aluminiumsemballagen er åbnet. Quicktest
diabetestest må ikke genanvendes. Opbevar produktet utilgængeligt for børn
og dyr. Yder-emballagen sorteres som karton/pap. Øvrigt aﬀald skal sorteres
som restaﬀald.

Vend for at tjekke dine resultater.

blive tilbage.
2. Uriner i en ren beholder (for eksempel en plastik kop). Dyp den
absorberende del i beholderen i 1 sekund.
3. Læg teststrimlen på en plan overflade og vent 30-60 sekunder.
4. Aflæs resultatet ved at sammenligne farverne på det
medfølgende farvekort. Husk at fortsætte og have testen
liggende plant, selv når du sammenligner farverne på
farvekortet.
5. Sammenlign farverne på teststrimlen med farvekortet. Hvis der er
en farveændring på testområdet, som kun vises langs kanterne af
feltet indikerer det, at der ikke har været en reaktion. Testen er
derfor ikke pålidelig, og vi anbefaler, at testen foretages på ny
med en ny teststrimmel. Resultatet bør aflæses efter 60
sekunder.

Uanset resultat - Kontakt altid lægen, hvis du
har symptomer på diabetes

Quicktest tilbyder helbredstests, der opdager forskellige
sygdomstilstande. Læs mere på www.quicktest.dk

Begrænsninger ved testen:
Stoffer, der forårsager unormal farve i urinen, som f.eks. visse
medikamenter, kan påvirke farveudviklingen på teststrimlen.
Spørgsmål og svar:
Hvornår er det bedst at tage testen?
Denne test kan udføres når som helst i løbet af dagen. Det kan være
en god idé at tage testen, før du spiser og derefter teste igen 2 timer
efter, at du har spist.
Hvis jeg dypper teststrimlen mere end 1 sekund, er testen så
pålidelig?
Reaktionen viser sig, så snart teststrimlen kommer i kontakt med urin.
Hvis teststrimlen forbliver i urinen i 2-3 sekunder, vil det ikke påvirke
resultatet, men hvis testen er i urinen mere end 5 sekunder er
resultatet ikke pålideligt, og der anbefales en ny test.

Uanset resultat - Kontakt altid lægen, hvis du har
symptomer på diabetes.
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Ketoner

Glukose

Resultat
Du har ikke diabetes

Gentag testen. Opsøg læge, hvis resultatet atter bliver det samme. Du kan være ved at
udvikle diabetes.
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Du har muligvis diabetes, opsøg læge.

Du har ikke diabetes. Forekomsten af ketoner er lav
Gentag testen. Opsøg læge, hvis resultatet atter bliver det samme. Du kan være ved at
udvikle diabetes.
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Du har muligvis diabetes, og du kan være ved at udvikle en tilstand, som kaldes diabetisk
ketoacidose (syreforgiftning). Søg lægevagt.

Du har ikke diabetes. Forekomsten af ketoner kan skyldes andre forhold f.eks. diarré, opkast eller
vægttab.
Gentag testen. Opsøg læge, hvis det atter bliver samme resultat. Du kan være ved at udvikle
diabetes.

Du har muligvis diabetes, og du kan være ved at udvikle en tilstand, som kaldes diabetisk
ketoacidose (syreforgiftning). Søg lægevagt.
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Du har muligvis diabetes, og du kan være ved at udvikle en tilstand, som kaldes
ketoacidose (syreforgiftning) Søg lægevagt.

++++

Gentag testen. Opsøg læge, hvis det atter bliver samme resultat. Du kan være ved at
udvikle diabetes.

++++

+++

Du har ikke diabetes. Forekomsten af ketoner kan skyldes andre forhold f.eks. diarré,
opkast eller vægttab.
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Du har ikke diabetes. Forekomsten af ketoner kan skyldes andre forhold f.eks. diarré, opkast eller
vægttab.
Gentag testen. Opsøg læge, hvis det atter bliver samme resultat. Du kan være ved at udvikle
diabetes.

Du har muligvis diabetes, og du kan være ved at udvikle en tilstand, som kaldes diabetisk
ketoacidose. Søg lægevagt.

++++

Du har muligvis diabetes, og du kan være ved at udvikle en tilstand, som kaldes diabetisk
ketoacidose. Søg lægevagt.

Du har ikke diabetes. Forekomsten af ketoner kan skyldes andre forhold f.eks. diarré,
opkast eller vægttab.
Gentag testen. Opsøg læge, hvis det atter bliver samme resultat. Du kan være ved at
udvikle diabetes.

