
C-REAKTIV PROTEIN TEST

C-Reaktiv Protein (CRP) er en ikke-specifik markør, der hovedsageligt produceres
i leveren og bruges til at diagnosticere en bakterielinfektion eller betændelsestil-
stand i kroppen. CRP er meget sensitiv og optræder hurtig og er derfor nyttig til at
fastslå om der er behov for behandling med antibiotika. Testen er semi-kvantitativ
og afhængig af CRP koncentrationen, vil der optræde forskellige resultater. For
raske patienter vil CRP koncentrationen være lavere end 8mg/L, mens koncentra-
tionsniveauet kan komme over 100 mg/L for tilfælde med kritiske infektioner eller
under en betændelsessituation. Imellem de to niveauer i intervallet 8 til 100 mg/L,
er man smittet i mere eller mindre mild grad af en virus eller bakteriel infektion,
som hurtigt kan kureres med korrekt behandling anbefalet af lægen.

1) Vask dine hænder med varmt vand og sæbe.
2) Riv den beskyttende pose itu (ved hakket) og tag udelukkende
kassetten og pipetten ud. Antifugtposen kasseres.
3) Skru hætten af dråbeflasken indeholdende fortyndervæsken.
4) Hold nålkassetten og drej forsigtigt den beskyttende hætte 360°
uden at trække i den.  FIG. A
5) Udtræk og kassér den løsgjorte hætte. FIG. B
6) Tryk nålkassetten på den side hvor hætten blev udtrukket mod
fingerspidsen (det anbefales at bruge siden af ringfingeren). FIG. C
Nålen trækker sig automatisk og sikkert tilbage.
7) Hold hånden nedad og massér enden der blev prikket for at få en
bloddråbe. FIG. D
8) Dyp pipetten i blodet uden at trykke den. Lad blodet løbe ind i
pipetten, til det når den markerede linje. Hvis blodet ikke når helt op
til linjen, massér da fingeren igen, for at opnå mere blod. Undgå så
vidt muligt luftbobler. FIG. E
9) Tilsæt det opsamlede blod i den åbnede dråbeflaske, ved at trykke
på pipettetoppen. Tryk på toppen 2 – 3 gange for at være sikker på
alt blodet er overført til fortyndervæsken. Sat flaskens hætte på igen
og bland grundigt ved at ryste. FIG. F
10) Bræk tippen af hættens top af på flasken indeholdende blod-
prøven FIG. G og tilsæt 4 dråber i af opløsningen i testkassettens
prøvebrønd. FIG. H
11) Aflæs resultatet efter 5 minutter.

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

fortolkes, hvis instruktionerne er nøje overholdt.
2) Opbevares utilgængeligt for børn.
3) Tag ikke testen hvis datoen er overskredet, eller hvis posen er beskadiget.
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.
7) Kun til udvendig brug. MÅ IKKE INDTAGES.
8) Denne test er udelukkende til brug for in vitro-diagnostik selvtest.
9) Efter anvendelse kassér alle dele i overensstemmelse med lokale regler, søg

råd hos din apoteker.

BRUGSANVISNING

AFLÆS RESULTATET EFTER 5 MINUTTER
AFLÆS IKKE RESULTATET EFTER 10 MINUTTER 
Resultatet skal fortolkes afhængig af farveintensiteten 
på de op til 3 linjer der kan fremkomme i vinduet på 

AFLÆSNING AF RESULTAT

CRP NIVEAU LAVERE END 8MG/L
Kun 2 linjer (ingen linje under markøren T (Test)) frem-
kommer.
Dette resultat viser at der hverken er infektion eller 
inflammation.

CRP NIVEAU MELLEM 8MG/L OP TIL 40MG/L 
3 farvede linjer fremkommer i vinduet på testkassetten. 
Linjen under T har en lavere farveintensitet end de 2 
andre linjer. Resultater betyder at en viral infektion kan 
være på vej. Du bør konsultere egen læge.

CRP NIVEAU MELLEM 40 MG/L OP TIL 100MG/L 
3 linjer fremkommer i testkassettens vindue med 
samme farveintensitet. Resultatet betyder en viral eller 
bakteriel infektion er tilstede. Du skal konsultere egen 
læge. 

CRP NIVEAU OVER 100MG/L 
3 linjer fremkommer i vinduet på testkassetten men 
farveintensiteten under markørerne T og C er højere 
end farveintensiteten på den midterste linje. Ved meget 
høj CRP koncentration kan den midterste linje forsvinde 
helt. Resultatet betyder en alvorlig bakteriel infektion er 
tilstede. Du skal straks konsultere egen læge.

HVORDAN VIRKER C-Reaktivt Protein TESTEN? 
Hvis CRP er tilstede i prøven, vil det interagere med CRP-antistoffer og med CRP-antigenet 
anbragt i testkassetten. Herefter fremkommer forskellige linjer, der tillader en semi-kvantitativ 
måling af CRP koncentrationen i blodprøven.
HVORNÅR KAN TESTEN UDFØRES?
C-reaktivt protein test bør udføres i tilfælde af akutte infektions symptomer såsom feber, ho-
vedpine eller svaghed. Testen kan udføres på når som helst, dog ikke på patienter under 6 år.
KAN TESTRESULTATET VÆRE FORKERT?
Resultaterne er præcise, hvis brugsanvisningen er nøje overholdt. Ikke desto mindre, kan resul-
tatet være forkert, hvis C-reaktivt protein test bliver våd før test udførelse eller hvis mængden 
af fortyndet blod dispenseret i prøven ikke er tilstrækkeligt. Den vedlagte plastikpipette sikrer 
det opsamlede blodvolumen er korrekt og korrekt tilsættes flasken med fortynder.
HVORDAN DU AFLÆSER TESTRELSUTATET HVIS FARVEINTENSITETEN PÅ LINJERNE ER FOR-
SKELLIGE?
Farveintensiteten af linjerne er vigtigt for at fortolke testresultatet rigtigt. Se nøje på billederne 
i brugsanvisningen under ”AFLÆSNING AF RESULTAT”.

HVAD ER DEN LINJE, DER VISES UNDER C (KONTROL) TIL?
Når denne linje vises, det betyder blot, at testen blev udført korrekt.
HVIS JEG AFLÆSER RESULTATET EFTER 10 MINUTTER VIL RESULTATER SÅ VÆRE PÅLIDELIGT? 
Nej! Resultatet skal læses inden for 10 minutter. Resultatet er pålideligt i op til 10 minutter, 
men bør være aflæses 5 minutter efter tilsætning af prøven.
HVAD SKAL JEG GØRE HVIS RESULTATET ER POSITIVT?
Når CRP niveauet er højere end 8 mg / l, er resultatet positivt. Se venligst afsnittet om resultat 
fortolkning i brugsanvisningen og informer din læge så hurtigt som muligt, da der kan være 
behov for en antibiotisk behandling.
HVAD SKAL JEG GØRE HVIS RESULTATET ER NEGATIVT?
Når CRP niveauet er lavere end 8 mg / l, er resultatet negativt. Dette betyder at der hverken 
er en bakteriel eller viral infektion på vej. Hvis symptomerne ikke forsvinder, anbefales det at 
konsultere egen læge.
HVAD ER NØJAGTIGHEDEN VED C-Reaktiv Protein TEST?
C-reaktivt protein test er korrekt og præcis. Den er blevet brugt i mere end 10 år af fagfolk på 
området (hospitaler, laboratorier ...). Evalueringsrapporter viser en korrelation på mindst 98% 
med referencemetoden. Selvom denne test er pålidelig, kan falsk positive eller falsk negative 

INDHOLD

- 1 forseglet aluminiumspose
indeholdende:

PAKKEN INDEHOLDER ALT DET NØDVENDIGE TIL AT GENNEMFØRE 
1 C-REAKTIV PROTEIN TEST:

1 plastik pipette
- 2 sterile nålkasetter

1 C-Reaktiv Protein test kasette

Aftagelig hætte

- 1 dråbeflaske med
3mL fortynder til
C-Reaktiv Protein Test

1 antifugt-pose, skal ej bruges

*Åben aluminiumsposen når du er klar til at gennemføre testen

- 1 brugsanvisning

UGYLDIGT RESULTAT 
Hvis ingen linje fremkommer under 
markøren C (Kontrol) kan resultatet 
ikke aflæses og må anses for ugyldig 
også selvom en linje under T eller i 
midten fremkommer. Hvis dette er til-
fældet anbefales det at gentage testen 
med en ny C-Reaktiv Protein Test.

Spritserviet: 70% alkohol Vitrex Medical A/S
Vasekaer 6-8
DK-2730 Herlev 

SYMBOLER
In Vitro diagnostisk udstyr
Læs brugsanvisning før brug
Steriliseret ved bestråling
Udløbsdato

Indhold
Referencenummer
Lot nummer
Temperaturgrænser

Kan ikke genbruges
CE mærkninger
Ansvarlig producent

Vitrex Medical A/S
Vasekaer 6-8
DK-2730 Herlev 

Nålkassette:

PRIMA LAB SA
Via Antonio Monti 7
6828 Balerna - SCHWEIZ

Distributør:

B&B Nordic          
Nørre Voldgade 27
DK-1358 København K 
www.prima-test.dk

RESULTAT

C-REAKTIV PROTEIN TEST

BRUGSANVISNING

Hjemmetest til sporing af niveauet for 
C-Reaktivt Protein i blodet

Dato:

Tag hånd om dit helbred




