
Avläsning av resultat 

Förekomsten eller frånvaron  av 
agglutination anger din blodgrupp.  

Agglutinationer kan kan variera i 
utseende och styrka; se exempel 
nedan. De möjliga kombinationerna 
av agglutination samt de  
korresponderande blodgrupperna 
anges i tabellen till höger. I de fall 
testet påvisar en svag agglutination 
bör blodgruppsbestämningen göras 
om. I de fall en agglutination kan 
påvisas i testets kontrollfält är 
resultatet ogiltigt. 

 

Exempel på agglutinationer: 
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Förvaring och hållbarhet 
Förpackningarna med EldonKort består av ett fukttätt aluminium/plastlaminat som skyddar korten mot fukt. 
EldonKorten bör förvaras mellan 5 och 37 C (41 och 99 F). Med förvaring inom denna temperaturintervall 
håller korten i två år. Utgångsdatum (se ”Symboler”) är tryckt på etiketten i formatet åååå-mm-dd. Korten bör 
användas innan sista utgångsdatum. 
 
 

Försiktighetsåtgärder 
Ett litet antal personer har svaga RhD antigener på blodcellerna, vilket innebär att agglutinationer kan vara 
svåra att utläsa. Endast specialiserade laboratorier kan med säkerhet påvisa sådana svaga RhD antigener. I 
sällsynta fall kan specifika agglutinationer utvecklas i närvaro av vissa proteiner. I händelse av detta blir 
eventuella agglutinationer synliga i kontrollcirkeln, villket innebär ett ogiltigt resultat och testet bör göras om. 
Eventuellt kan din blodgrupp enbart avgöras av ett speciallaboratorium. Bör förvaras utom räckhåll för barn. 
Efter du har utläst ditt resultat så läggs alla delar i originalförpackningen och slängs med hushållssoporna. 
 

EldonKorten levereras i fukttäta förpackningar. Väl öppnade bör EldonKorten användas samma dag. 

 
VARNING: Resultatet av detta test får aldrig användas som enda underlag för medicinsk behandling. 
Kontakta din läkare innan du fattar några beslut. 
 

Använda symboler: 

Symbol Betydelse 

 Partinummer, Batchkod. Partinumret på 
EldonKorten anger tillverkningsveckan. Det 
består av fem siffror, ååvvx, där åå är de två sista 
siffrorna i årtalet (18 för 2018), vv är 
veckonumret, och x är ett internt nummer. 
 

 Innehållet räcker till <n> tester.  
 

 Endast för engångsbruk. Får inte återanvändas  
 

 
 

Anti-A 

Det runda fältet innehåller en intorkad formel av 
blodgrupp antikropp A. 

 

 
 

Anti-B 

Det runda fältet innehåller en intorkad formel av 
blodgrupp antikropp B. 

 
 
 

 

  Copyright© 
 

Symbol Betydelse 

 Läs bruksanvisningen (detta papper). 
 

 Temperaturgränser. EldonKorten bör förvaras 

mellan 5 och 37 C. 
 

 Använd före, eller sista utgångsdatum. Anges 
som ååå-mm-dd, dvs. 2020-08-28 betyder 
"Använd före 28 augusti 2020”. 
 

 Spårningsnummer. Ange detta nummer och 
partinumret vid reklamation. 
 

 Tillverkningsdatum. Det datum då EldonKorten 
förpackades. 
 

 Tillverkare.  
 

 
 

Anti-D 

Det runda fältet innehåller en intorkad formel av 
blodgrupp antikropp D. 

 



ELDON™ HEMMASATS HKA 2511 
Ta reda på din blodgrupp Bruksanvisning för No. 441-sv (rev. 2020-06-16) 

Användningsområde 
ELDON HEMMAKIT 2511 är ett självtest för att avgöra din blodgrupp inom AB0- and RhD 
blodgruppssystemen på ett ELDONKORT 2511 med ett test per kort. 
 

Blodgruppssystem 
ABO-systemet klassificerar blodet i fyra möjliga blodgrupper: A, B, AB och O. RhD-gruppen av rhesus-
systemet klassificerar blodet som antingen positivt (RhD-pos) eller negativt (RhD-neg). Om blod av en blodtyp 
blandas med blod av en annan blodtyp kommer klumpar att formas, dvs. agglutinationer, vilket gäller för alla 
blodgrupper utom 0 RhD neg som inte agglutineras med med någon annan blodgrupp. Genom att blanda ditt 
blod med specifika monoklonala antikroppar på ett EldonKort kan din blodgrupp avgöras. 
 
Dina gener avgör din blodtyp. Det är möjligt att avgöra blodgrupp med hjälp av EldonKort från en ungefärlig 
ålder på 12 månader. Din blodgrupp är detsamma under hela ditt liv.  
  
Hur fungerar EldonKorten? 
De torkade reagenserna med antikroppar ses som cirklar på EldonKorten där färgen grön representerar Anti-
A, färgen röd representerar Anti-B och färgen gul representerar Anti-D. En kontrollcirkel med en blå prick 
indikerar att resultatet är giltigt.  
 
Testet utförs genom att lösa upp de torkade reagenserna i varje cirkel med en droppe vatten och blanda det 
med blod. Det är viktigt att få tillräcklig mängd blod och att undvika överföring av vätska mellan de fyra 
cirklarna. För detta ändamål använder du fyra EldonStickor för att överföra blod till varje cirkel och för att röra 
om vätskan ordentligt. Nedanstående steg är essentiella för att slutföra testet. 
 

Innehåll 
Se testets etikett. 
 

Medföljer inte 

 Ett glas med vatten. 

 En klocka eller en timer. 
 

Viktig information 

 Läs noga igenom bruksanvisningen innan du gör testet.  

 Följ instruktionerna noggrannt för att få ett tillförlitligt resultat. En instruktionsvideo finns tillgänglig på 
www.eldoncard.com. 

 Detta test kan användas till endast en blodgruppsbestämning per ELDONKORT 2511. 

 Detta test kan inte återanvändas.  

 Förvara i rumstemperatur (5 – 37 °C (41 och 99 °F)). Utom räckhåll för barn. 

 Låt inte andra personer komma i kontakt med ditt blod. Det kan innebära en smittorisk.  

 Bör inte användas av personer med blödarsjuka.  

 Testet bör användas före utgångsdatum. 

 Om något av innehållet saknas, är skadat eller öppnat  ska du inte använda testet utan lämna in den till 
det försäljningsställe där du köpte den. 

 Öppna inte förpackningen innan du är redo att göra testet. Väl öppnat bör ELDONKORTET 2511 
användas samma dag. 

 Kontrollera alltid att de färgade plättarna är ungefär lika stora i alla fält.  

 Kom ihåg att separera EldonStickorna så att de är uppdelade i fyra individuella stickor.  

 En EldonSticka får endast användas i ett fält. För varje cirkel – använd en ny EldonSticka.  

 Tvätta och torka händerna noga innan du sticker dig i fingret i steg 6.  

 Testa inte lansetten före användning. Nålen kan bara utlösas en gång.  

 Undvik överföring av vätska mellan cirklarna. 
 
 
 
 
 



Utförande av ELDON BLODGRUPPSTEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
Steg 1 Separera 
stickorna så att de är 
uppdelade i fyra 
individuella stickor innan 
användning (använd en 
för varje cirkel). Skriv sen 
personlig info på 
EldonKortet.   

 4 Steg 4 Dra av toppen på 
lancetten.   
 
Aktivera inte lansetten; 
nålen kan bara utlösas 
en gång.  
 

 5 

 7 Steg 7 Massera ditt 
finger mot din 
fingertopp för att öka 
blodflöde. 
Bibehåll trycket på ditt 
finger när blodet börjar 
flöda. 

 8 

Steg 10 Varje cirkel bör 
omröras med korrekt 
EldonSticka i 10 
sekunder. Blod, vatten 
och reagensämne bör 
mixas varsamt inom hela 

cirkeln. Undvik 
överföring av vätska 
mellan cirklarna. 
 
 

Öppna förpackningen, samla materialet och läs instruktionerna innan du börjar! 

Steg 12 Avläs helst 
resultat innan kortet har 
torkat. Notera din 
blodgrupp på kortet.  

 Efter torkning, använd 
EldonFoil för att täcka kortet 
(aldrig innan helt torr). 
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Steg 5 Rengör ditt 
finger med den sterila 
servetten. 
Svinga din arm för att 
öka blodflödet till ditt 
finger. 

Steg 8 Fortsätt pressa 
tills du har en 
bloddroppe i storlek 3-4 
mm. i diameter.  
 
Låt droppen falla på en 
EldonSticka.   
 

 3 
Steg 3 Ta lancetten och 
vrid på den färgade 
spetsen. 
 
Aktivera inte lansetten; 
nålen kan bara utlösas 

en gång. 

 6 Steg 6 Sträck och 
punktera det mjuka 
skinnet på sidan av din 
fingertopp genom att  
trycka lancetten bestämt 
mot din hud.  
 

Steg 9 Placera stickan med 

blodet i mitten av den första 
reagenscirkeln (blodet ska röra 

vattnet som applicerades i steg 2). 

Ta en ny sticka och upprepa 
snabbt steg 7 och 8. Överför en 
droppe blod till var och en av de 
kvarvarande cirklarna med en ny 
sticka för varje cirkel. 

Steg 11 Vrid kortet till en 
nästan lodrät ställning (ca. 
45˚ vridning). Håll kortet i 
ca 10 sekunder i varje 
lutning.  
Sluta inte när du ser de 
första reaktionerna; RhD-
reaktionerna är ofta 
långsammare än A och B. 
 
 

 

Scanna för att se instruktionsvideo* 
Scanna QR-koden eller gå till https://www.eldoncard.com/How-to-
use-video för att se ELDON HEMMATEST instruktionsvideo. 
* Standardkostnad för meddelanden och data kan komma att 
tillämpas. Läs alltid instruktionerna innan användning. 

Steg 2 Rör inte de färgade 
reagensämnena med 
pipetten. Applicera en 
droppe vatten på de 
färgade reagensprickarna i 
varje cirkel. 
Undvik överföring av 

vätska mellan cirklarna. 
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