
Answers for life.

Vælg Cassette Test. Scan/indtast operatør ID/
patient ID

Vælg Enter New 
Patient og indtast CPR 
nummer. Tryk Enter.

Vælg Clinitest® 
hCG Cassette og 
scan lotnr. på 
pakningen.

Vend slædeindsatsen så 
der er plads til at placere 
en tom hCG kassette på 
slæden.

Tryk Start
Inden for 8 sekunder gøres 
følgende:

Opsug urin i pipetten, således 
at den er fuldstændig fyldt. 
Overskydende urin vil løbe 
over i overløbskammeret. 

Tøm kun urinen fra pipetterøret over i 
den runde prøvebrønd. Urinen fra 
overløbs-kammeret må ikke bruges. 
Slæden trækkes automatisk ind i 
Clinitek Status apparatet og 
analyseringen begynder.
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Når testen er færdig bliver 
resultatet automatisk printet 
ud eller overføres til EPJ. 



Answers for life.

Prøve forberedelse

• Urinen opsamles i en ren og tør beholder.

• Testen skal udføres indenfor 2 timer efter opsamling. Ellers kan 
urinen opbevares på køl ved 2º til 8ºC i op til 72 timer.

• Kolde eller frisk ladte urinprøver skal altid have stuetemperatur (20-
30ºC) før analysen udføres.

Test Tips

For at undgå fejl:

• Brug kun pipetten som følger med i hCG test kassette pakningen. 
Pipetten dispenserer det korrekte volumen på 200µl urin.

• Tilsæt ikke urinen til brønden før der er trykket på START knappen.

• Uriner som er meget farvet eller indeholder synligt blod må ikke 
testes med hCG Clinitest.

Fortolkning af resultatet

• Hvis der er testet et positiv resultat på en person, hvor graviditet ikke 
er forventelig, gentag testen med en ny urin 24 timer senere eller 
resultatet konfirmeres med en anden metode.

• Hvis det er et borderline resultat, gentag testen efter 48-72 timer.

• I akutte situationer anbefales det, at patienten får taget en blodprøve 
for at konfirmere resultatet med en kvantitativ laboratorie test.
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