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ALLERGITEST

INDHOLD

Personer med allergisk overfølsomhed overfor forskellige ting så som pollen, dyr, hår,
fjer eller nogle slags madvarer, har et unormalt højt niveau af IgE (Immonuglobulin
E) antistoffer. Overfølsomheden over for disse ting, kan være udviklet på forskellige
tidspunkter i livet, men kan have en effekt på både børn, unge og voksne.
De typiske allergiske symptomer er rødme på huden, udslæt, tåreflåd, gentagende
nys og ødemer. Disse symptomer kan nemt blive forvekslet med symptomer på
andre bakterieinfektioner, så som influenza, forkølelse og halsbetændelse. Derfor
er det vigtigt at tjekke om IgE niveauet har en unormal høj værdi eller om der i
familien er anlæg for allergi.
Ved at påvise et immonuglobulin E niveau højere end gennemsnittet, kan din
læge sørge for en mere specifik undersøgelse af, hvad der forårsager den allergiske
reaktion, og herefter forsøge at afhjælpe problemet.
Med ALLERGI TEST, er det muligt at vurdere IgE niveauet i blodet og påvise eventuel
allergisk overfølsomhed.

FORHOLDSREGLER
kun fortolkes, hvis instruktionerne er nøje overholdt.

- 1 stk. forseglet beskyttende aluminiumspose, indeholdende: 1 testkassette

1) Læs brugsanvisningen omhyggeligt inden du tager testen. Testen kan

PAKKEN INDEHOLDER ALT DET NØDVENDIGE TIL AT UDFØRE 1 ALLERGI TEST:
1 plastikpipette

1 anti-fugtpose

- 1 stk. steril nål i nål-kassette, til
blodprøve

2) Opbevares utilgængeligt for børn.
3) Tag ikke testen hvis datoen er overskredet, eller hvis posen er beskadiget.

1mL

- 1 stk. dråbeflaske,
indeholdende 1 mL
fortyndende væske

4) Overhold tid, blod og fortynder begrænsningerne
5) Opbevares ved +4°C og +30°C. Må ikke fryses.
6) Kasseres efter brug. Testen kan kun bruges én gang.

- 1 stk. brugsanvisning

7) Kun til udvendig brug. MÅ IKKE INDTAGES.

* Ikke vedlagt materiale: Vat og alkohol.
* Åben først den beskyttende aluminiumspose, når du er klar til at bruge testen.
* Anti-fugtposen skal ikke bruges.
* Efter brug kan alt indhold i pakken og testen smides ud.

8) Denne test er udelukkende til in-vitro diagnostisk selvtest brug.
9) Alle komponenterne kan smides ud efter brug.

FREMGANGSMÅDE
1) Vask dine hænder med sæbe og skyl efter med rent og varmt vand.
2) Åben posen, og udtag nål-kassetten og pipetten, smid anti-fugtposen ud.
3) Tryk den orange beskyttende hætte ind i nål-kassetten, indtil du hører et ”KLIK”, som antyder at nål-kassetten er aktiveret. - fig. A

fig. A

Vær påpasselig med ikke at trykke på udløseren.
4) Fjern den orange hætte ved at dreje den til højre eller
venstre og hiv den af. - fig. B

fig. B

5) Rens spidsen af din pegefinger eller langemand med et
stykke vat, fugtet med alkohol.
Massér det yderste af fingeren, fra bunden af fingeren og
ud til fingerspidsen, for at øge blodtilførslen.
6) Hold nål-kassetten med den åbne ende stramt ind
mod den rene fingerspids.
Tryk på udløseren. - fig. C
Nålen trækkes automatisk tilbage, og er sikker efter
brug.
7) Hold hånden nedad og massér området der blev
stukket, indtil du opnår en dråbe blod. - fig. D

fig. C

fig. D

8) Dyb pipetten i blodet uden at trykke på den. - fig. E
Lad blodet løbe ind i pipetten, til det når den markerede
linje.
Hvis blodet ikke når helt op til linjen, massér da din finger igen, for at opnå mere blod.
Forsøg så vidt muligt, at undgå luftbobler.

fig. E

9) Påfør det pipette-indsamlede blod i prøvebrønden
ved at trykke let på pipettens top. - fig. F

fig. F

10) Vent indtil at blodet er fordelt i prøvebrønden. Ved
brug af dråbeflasken, tilføj 5 dråber fortynder på det
samme område - fig. G

fig. G
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11) Vent 10 minutter, og læs herefter resultatet.

LÆSNING AF RESULTATET
LÆS RESULTATET EFTER 10 MINUTTER.
LÆS IKKE RESULTATET EFTER 15 MINUTTER.
Intensiteten af stregernes farve har ikke nogen betydning for det
opnåede resultat.
POSITIVT RESULTAT
To farvede streger vil forekomme i vinduet under T (test) og C
(kontrol). Det kan forekomme, at intensiteten af stregen under T
er tydeligere end stregen under C.
Dette resultat betyder at IgE niveauet er højere end normen,
og du bør kontakte din læge, da du muligvis har en allergisk
overfølsomhed.
NEGATIVT RESULTAT
Der forekommer kun en streg under C (kontrol). Dette resultat
indikerer, at IgE niveauet er normalt, og der er derfor ikke fundet
nogen allergiske symptomer.
UGYLDIGT RESULTAT
Der forekommer enten ingen streger, eller der forekommer en
farvet streg under T (test), uden at der forekommer en streg under
C (kontrol). I dette tilfælde, er det ikke muligt at tyde noget ud fra
testen, og testen må derfor betragtes som ugyldig.
Det anbefales at testen tages om, med et nyt testsæt og en ny
blodprøve.

HVORNÅR SKAL TESTEN TAGES?
ALLERGI testen skal tages når man har symptomer, der kan associeres med allergi. Det kan
være rødme på huden, udslæt, tåreflåd, gentagende nys eller anden reaktion efter kontakt
med allergifremkaldende stoffer. Testen kan tages på alle tidspunkter af døgnet. Testen er
ikke egnet til personer under 15 år, eftersom testfølsomheden er reguleret til voksne personer.
KAN RESULTATET VÆRE FORKERT?
Så længe fremgangmåden er fulgt til punkt og prikke, er testen nøjagtig.
Resultatet kan imidlertid være unøjagtigt af flere grunde; hvis testen bliver våd inden
udførslen, hvis blodtilførslen til testkassetten ikke er tilstrækkeligt, eller antallet af fortyndende dråber er mindre end 4 eller mere end 5.
Plastikpipetten gør det muligt at sikre, at der er indsamlet en tilstrækkelig mængde blod.
HVORDAN SKAL RESULTATET FORSTÅS, HVIS DER ER FORSKEL PÅ FARVETYDELIGHEDEN
PÅ STREGERNE?
Stregernes farve og intensitet, har ingen betydning for forståelsen af resultatet. Stregerne
skal kun være homogene og klart tydelige. Testen skal anses som værende positiv lige meget
hvilken farve intensitet T-stregen har.
HVAD BETYDER STREGEN DER FREMKOMMER UNDER MÆRKET C (KONTROL)?
Når denne streg fremkommer, betyder det at testen er gennemført korrekt.
HVIS JEG LÆSER RESULTATET EFTER 15 MINUTTER, ER RESULTATET SÅ TROVÆRDIGT?
Nej. Resultatet skal aflæses efter 10 minutter, fra tilførsel af den fortyndende væske. Resultatet er troværdigt op til 15 minutter.
HVAD SKAL JEG GØRE HVIS RESULTATET ER POSITIVT?
Hvis resultatet er positivt, betyder det at IgE (Immonuglobulin E) niveauet i blodet er højere
end normen, derfor bør du opsøge din læge og berette om testresultatet. Lægen vil beslutte
hvorvidt der skal foretages yderligere analyser.
HVAD SKAL JEG GØRE HVIS RESULTATET ER NEGATIVT?
Hvis resultatet er negativt, betyder det at IgE (Immonuglobulin E) antistofs koncentrationen
i blodet er normal, og der er derfor i princippet ingen risiko for at du har allergi. Fortsætter
symptomerne anbefales det, at du søger lægehjælp.
HVOR PRÆCIS ER ALLERGI-TESTEN?
ALLERGI testen er yderst præcis, og har været brugt af professionelle i mere end 10 år (hospitaler, laboratorier…). Evalueringsrapporter viser en testnøjagtighed på 97 %.

F.A.Q. – SPØRGSMÅL OG SVAR
HVORDAN VIRKER ALLERGI-TESTEN?
IgE antistoffet bliver produceret i kroppen, som reaktion på tilstedeværelsen af en eller
flere allergener, der er tilbøjelige til at betinge mere eller mindre seriøse komplikationer i
områder, som udsættes for allergifremkaldende stoffer. ALLERGI testen identificerer specifikt IgE antistoffet og viser om niveauet er højere en gennemsnittet.
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