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OK
VÄ LKO M M EN TI LL TESTA DIGHEM M A .SE S JÄ LV PROV TAGNI NGSTJÄ NST!

Det här testkitet innehåller all utrustning som behövs för att utföra Testadighemmas
klamydia- och gonorrétest. Provet kommer att analyseras på ett godkänt laboratorium.
Tjänsten drivs av Region Sörmland och SYNLAB.
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KLAMYDIA- OCH GONORRÉTEST, MÄN

VA R UPPM Ä RKSA M PÅ FÖL JA NDE V I D S JÄLV PROV TAGNI NG

•
•
•
•
•

Gör testet minst 5 dagar efter att du haft oskyddat sex.
Tvätta inte penis innan du tar provet.
Kissa inte de 2 närmaste timmarna innan du tar urinprovet.
Provröret innehåller en vätska som du inte får spilla ut. Du måste i så fall
beställa ett nytt prov. Rör inte folieförseglingen på provrörets kork och se till att
den inte går sönder. Du måste i så fall beställa ett nytt prov.
OBS! Om du får vätskan på huden så rengör genast med tvål och vatten. Om du
får vätska i ögat rengör med vatten. Om irritation uppstår kontakta sjukvården.
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AT T TA PROV ET

1.

Ta engångsmuggen av plast som finns i asken. Tryck in sidorna på den så den
återfår sin ursprungliga form. Kissa och samla upp den första delen av urinen
som kommer i muggen. En halv mugg räcker. Ställ muggen med urin på en plan
yta.

2.

Öppna provröret med skruvlock i paketet. Se till att vätskan finns kvar i botten av
provröret. Vätskan får inte slängas.

3.

Ta ut engångspipetten ur dess plastförpackning. Använd den för att överföra
urin till provröret. Stoppas ner pipetten i muggen med urin och dra upp lite urin
i pipetten genom att trycka på den tjocka änden och sedan lätta på trycket när
pipettens spets är nedsänkt i urinen.

4.

Fyll provröret tills urinen når den svarta markeringen. Häll resten av urinen i
toaletten och släng plastmuggen.

5.

För att hindra att urinen läcker ut vid transporten ska du skruva på locket på
provröret ordentligt. Vänd provröret upp och ner 3–4 gånger så att urinen blandas
med vätskan.

6.

Lägg provröret i den återförslutningsbara plastpåsen. Ta inte bort det lilla
filterpapperet inuti påsen. Försegla påsen och lägg den i asken. Stäng asken
noggrant genom att skjuta in vingflikarna i skårorna i hörnen.

7.
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Skicka in asken med vanlig post. Portot är förbetalt och inget frimärke behövs.

TIT TA PÅ A N A LYSR ESULTATET

Så snart ditt prov har analyserats får du ett mejl. Du kan kolla upp dina resultat från
testadighemma.se/provsvar när du loggat in med ditt bank-ID.
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PLE ASE PAY AT TENTI ON TO THE FOLLOW I NG R EQUI R EM ENTS FO R
SELF- SA M PLI NG

•
•
•
•

Perform the test at least 5 days after having unprotected sex.
Do not wash your genitals before taking the sample.
The test tube contains a liquid that you should not spill. If you do, you must order
a new test. Do not touch the test tube’s foil sealed cap and make sure it does
not break. If you do, you must order a new test.
Note! If you spill liquid on your skin, you must immediately rinse it with water
and soap. If liquid gets into your eyes, rinse it immediately with water. If irritation
occurs, please contact medical care.
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TA K I NG THE SA M PLE

1.

Take out the disposable plastic cup found in the box. Press in the sides to return
it into its original shape. Urinate and collect the first part of the urine stream into
the cup. Half a cup is enough. Place the cup with urine on a steady surface.

2.

Open a screw-capped sample tube in the package. Make sure that the
preservative solution is on the bottom of the tube. Preservative solution
shouldn´t be discarded.

3.

Take the disposable pipette out of a plastic packaging. Use it to transfer urine
from the cup into the sample tube. Draw some urine into the pipette by pressing
the thick end and then releasing the pressure when the tip of the pipette is
immersed in the urine.

4.

Stop when the surface reaches the area between the black bars. Pour the rest
of the urine into the toilet and discard the plastic cup.

5.

To prevent the urine from leaking out during transportation, screw in the cap of
the sample tube firmly. Turn the tube up and down 3–4 times to mix the urine
with the preservative.

6.

Put the tube into the resealable plastic bag. Do not remove the small piece of
filter paper inside the bag. Seal the bag and put it into the box.

7.

Close the box carefully by inserting the wing-lets into the slots in the corners.
Send the box in via regular mail. The postage is prepaid and no stamp is
needed.
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CHECK I NG THE A N A LYSI S R ESULT

Once your sample has been analysed, you’ll receive an e-mail. You can check your
results from testadighemma.se/results after you have logged in with your bank ID.
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