
Bild 4 (Positivt resultat)

Bild 5 (Negativt resultat)

Bild 6 (Ogiltigt resultat)

SÅ HÄR GÖR DU TESTET

BESTÄM VAR DU SKA TA DITT PROV
Fastställ först området där du ska ta provet.
Detta är t ex:
-Damm som samlats på en plan yta (bokhylla, 

fönsterbräda, dörrkarmens ovansida osv.), 
i synnerhet om inget synligt mögel finns.

-En yta som visar synlig mögeltillväxt.

TA PROVET
1. Greppa provtagningspinnen med båda händerna och 

ta försiktigt bort delen med den vätskefyllda kulan från 
hylsan så att den vita spetsen på pinnen blir synlig. 

2. Gnid provtagningspinnens vita spets mot det 
misstänkta området eller i dammet tills lite av 
materialet syns på pinnens spets. (Bild 1)

3. När provet är taget sätts provtagningspinnen tillbaka i 
hylsan.

4. Böj den vätskefyllda kulan vid basen för att tillsätta 
buffertlösningen. (Bild 2)

5. Skaka provtagningspinnen i 10 sekunder för att 
förbättra sköljprocessen.

Bild 2. Böj den vätskefyllda kulan vid basen

Bild 3. Tillsätt sakta 5 droppar av lösningen i 
de runda hålen i båda testplattorna

Bild 1. Gnid provtagningspinnens spets mot det 
misstänkta området

KÖR PROVERNA
1. Gör i ordning pipetten genom att vrida av det vita 

locket nedtill på provtagningspinnen.

2. Tillsätt sakta 5 droppar av lösningen till båda 
testremsorna genom att försiktigt klämma på sidorna 
av provtagningspinnens hylsa. Placera dropparna i 
den runda håligheten. (Bild 3).

POSITIVA RESULTAT 
Provet är positivt om två lod- 
räta streck visas i provfönstret. 
Provet är positivt för Asp/Pen-
arter. (Bild 4)

NEGATIVA RESULTAT 
Provet är negativt när ett 
ensamt streck visas på vänster 
sida av provfönstret. (Bild 5)

OGILTIGA RESULTAT 
Om provet inte kan köras 
fullständigt över testremsan 
är resultatet ogiltigt. Provet 
är ogiltigt om inget streck är 
synligt (bild 6) eller om du 
bara får ett streck på höger 
sida av provfönstret.

TOLKNING AV RESULTAT
Utvärdera testremsan visuellt efter 5 minuter. Positiva 
resultat kan visas efter bara några minuter men se också 
till att kontrollera provet efter det att 15-20 minuter har gått.
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