HELICOBACTER PYLORI
Infeksjon med bakterien Helicobacter pylori (Hp) i veggen på
magesekken og tolvfingertarmen kan gi kronisk gastritt og føre til magesår.

FORHOLDSREGLER
1) Les nøye gjennom instruksjonene før du gjennomfører testen. Testen er kun
INNHOLD
ESKEN INNEHOLDER ALT SOM TRENGS FOR Å GJENNOMFØRE 1 HP-TEST:

gyldig hvis instruksjonene er nøye etterfulgt.

bakterien. Denne infeksjonen kan øke risikoen for magekreft. Det er derfor svært viktig

– 1 forseglet aluminiumspose som inneholder
1 plastpipette
1 steril lansett for prøvetaking

3) Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten eller

Den enkleste måten å påvise infeksjon på, er gjennom funn av spesifikke antistoffer

1 pakningsvedlegg

Det er bevist at 90 % av alle som lider av magesår, har en infeksjon forårsaket av Hpat en eventuell infeksjon oppdages på et tidligst mulig stadium,
slik at den enkelt kan behandles med antibiotika.

1 testenhet
1 tørkemiddelpose
1 dryppflaske med 1 ml
fortynningsmiddel

som immunforsvaret produserer i et forsøk på å bekjempe bakterien.

2) Oppbevares utilgjengelig for barn.
beskyttelsesposen, eller hvis posen er skadet.
4) Følg nøye instruksjonene for tid, blodmengde og mengde fortynningsmiddel.
5) Oppbevares ved mellom +4 °C og +30 °C. Skal ikke fryses.

Helicobacter pylori-testen er en immunologisk hurtigtest som gjør det mulig å påvise

6) Lansetten og testenheten for Helicobacter pylori er kun for engangsbruk.

eventuelle Hp-antistoffer i én enkel bloddråpe.

* Nødvendig materiell som ikke medfølger: bomull og 70 % alkohol
* Vent med å åpne beskyttelsesposen til du er klar til å ta testen.
* Tørkemiddelposen skal ikke brukes.

7) Kun for ekstern bruk. SKAL IKKE SVELGES.
8) Testen skal kun brukes for in vitro-diagnostisk egenkontroll.
9) Alle komponentene kan kastes sammen med vanlig avfall etter bruk.

FREMGANGSMÅTE
1) Vask hendene med såpe, og skyll med rent, varmt vann.
2) Riv opp beskyttelsesposen (fra hakket), og ta ut enheten og pipetten.
Kast den lille tørkemiddelposen.
3) Trykk den lille oransje staven inn i lansetten til du hører et KLIKK.
Enheten er da aktivert.
- FIG. A
Pass på at du ikke trykker på utløseren, da
nålen ellers kan komme ut for tidlig.
4) Ta av den oransje staven ved å vri den mot
venstre eller høyre. - FIG. B
5) Bruk en bomullsdott fuktet med alkohol
for å vaske tuppen på peke- eller langfingeren.
Øk blodgjennomstrømningen i fingeren
ved å massere fremover mot tuppen.
6) Trykk ytterenden av lansetten godt
mot den delen av fingeren du
vasket med alkohol.
Trykk på utløserknappen. -

FIG.

10) Vent til alt blodet har kommet over i brønnen. Bruk
dryppflasken for å tilsette 5 dråper fortynningsmiddel i
prøvebrønnen på enheten – FIG. G

NÅR SKAL TESTEN BRUKES?
Testen kan tas når som helst på dagen. Testen kan tas ved gjentatte magesmerter og
fordøyelsesproblemer (GERD, gastritt osv.).

11) Les av resultatet etter 10 minutter.

KAN RESULTATET VÆRE FEIL?
Hvis instruksjonene er fulgt nøye, er resultatet riktig.
Resultatet kan imidlertid bli feil hvis Helicobacter pylori-testen er våt på forhånd, blodrøvemengden er utilstrekkelig, eller det blir tilsatt for lite (mindre enn 4 dråper) eller for mye (mer enn
5 dråper) fortynningsmiddel.
Plastpipetten som følger med i esken, hjelper deg å sikre riktig blodmengde.

SLIK TOLKER DU RESULTATET
LES AV RESULTATET ETTER 10 MINUTTER.
IKKE LES AV RESULTATET ETTER 15 MINUTTER.
Styrken på linjefargen har ingenting å si for tolkingen av testresultatet.

POSITIVT RESULTAT
To fargede linjer kommer til syne, i vinduet under merkene T (Test) og
C (Control). T-linjen kan være kraftigere farget enn C-linjen.
Dette resultatet betyr at det er funnet antistoffer mot Hp i blodet, og
du bør kontakte lege.

10 min.

HVILKEN BETYDNING HAR LINJEN SOM BLIR VIST UNDER C-MERKET (CONTROL)?
Denne linjen blir vist for å angi at testen er riktig gjennomført.

D

C

Spissen trekker seg inn igjen trygt og automatisk etter bruk.
NEGATIVT RESULTAT
En farget linje blir bare vist under C (Control)-merket. Dette resultatet
betyr at det ikke ble gjort funn av antistoffer mot Hp i blodet.
7) Hold hånden ned, og masser den stukkede fingeren til du
får ut en bloddråpe. -

FIG.

D

8) Hold pipettekolben mot dråpen uten å trykke. - FIG. E
Blodet går inn i pipetterøret opp til den viste linjen.
Hvis blodet ikke kommer opp til linjen, masserer du ut mer
blod fra fingeren. Forsøk å unngå luftbobler.
9) Trykk på pipettekolben for å overføre blodet til prøvebrønnen i enheten. - FIG. F

HVORDAN TOLKER JEG TESTEN HVIS LINJENE HAR ULIK FARGE OG INTENSITET?
Fargen og intensiteten på linjene har ikke noe å si for tolkingen av resultatet. Linjene trenger bare
å være homogene og godt synlige. Testen skal anses som positiv uavhengig av fargeintensiteten
på testlinjen.

UGYLDIG RESULTAT
Ingen linjer blir vist, eller det blir vist en farget linje under T (Test)merket,
men ikke under C (Control)-merket. Resultatet er umulig å tolke, og
testen er ugyldig. I slike tilfeller anbefales det å gjennomføre en ny test
med en ny blodprøve.

ER RESULTATET PÅLITELIG HVIS JEG LESER DET AV ETTER MER ENN 15 MINUTTER?
Nei.
Resultatet skal leses av innen 10 minutter etter at fortynningsmiddelet er tilsatt. Resultatet er
pålitelig i opptil 15 minutter.
HVA GJØR JEG HVIS RESULTATET ER POSITIVT?
Hvis resultatet er positivt, betyr det at det ble funnet antistoffer mot Hp i blodet. Kontakt lege, og
legg fram testresultatet. Det er mulig at antistoffene kommer fra en tidligere infeksjon som
allerede er behandlet. Legen kan fastslå om det bør gjøres ytterligere analyser.
HVA GJØR JEG HVIS RESULTATET ER NEGATIVT?
Hvis resultatet er negativt, ble det ikke funnet antistoffer mot Hp i blodet. Hvis symptomene
vedvarer, anbefales det imidlertid at du kontakter lege.
HVOR NØYAKTIG ER HELICOBACTER PYLORI-TESTEN?
Helicobacter pylori-testen er svært nøyaktig, og har vært brukt av spesialister i mer enn 10 år.
Evalueringsrapporter bekrefter minimum 90 % samsvar med referansetester.

VANLIGE SPØRSMÅL

HVORDAN FUNGERER HELICOBACTER PYLORI-TESTEN?
Tilstedeværelsen av Hp-bakterien i magesekken får immunsystemet til å produsere spesifikke
antistoffer. Det er en sammenheng mellom spesifikke antistoffer og denne bakterien. Helicobacter
pylori-testen påviser spesifikt slike antistoffer i blodet, og tilstedeværelse av bakterien kan antas
ut fra disse funnene.

SYMBOLER
[TvpI In vitro-diagnostisk enhet □ffl

Les instruksjonene nøye før bruk
Oppbevares ved mellom +4 °C og +30 °C ^
Utløpsdato (siste dag i måneden)
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