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TESZT HASZNÁLATÁNAK KORLÁTAI
Elıfordulhat, hogy a teszt téves eredményt ad. Beszélje meg orvosával, mielıtt bármilyen beavatkozásról dönt.
1.
Téves pozitív eredményt okozhatnak hCG tartalmú gyógyszerek (Pregnyl, Profasi, Pergonal és APL). Alkohol, fogamzásgátlók, fájdalomcsillapítók, antiobiotikumok és hormonok, amelyek nem tartalmaznak hCG-t, nem befolyásolják az eredményt.
2.
Néhány terhességtıl különbözı állapot, mint petefészek ciszta, vagy méhen kívüli terhesség szintén magasabb hCG szintet, ezzel téves pozitív
eredményt okoz.

KÉRDÉSEK (K) ÉS VÁLASZOK (V)

ELV

1.

A terhesség korai, gyors, egyszerő kimutatására szolgáló teszt. A tokjából kivett teszt a vizeletsugárba tartva nedvesedik a vizelettel. A terhességet jelzı humán chorion gonadotropin (hCG) hormon kvalitatív kimutatása immunkromatográfiás módszerrel történik. A terhesség alatt a hCG koncentrációja emelkedik, amelynek szelektív kimutatását teszi lehetı a teszt, antitestek kombinációján keresztül. A teszten lévı kromatográfiás lapon megjelenı
színes csíkok jelzik a terhességet.

K: Hogyan mőködik a teszt?
V: Az egylépéses teszt azt a hormont (hCG) mutatja ki a vizeletbıl, amelyet a terhes nı szervezete termel. A terhességi hormon koncentrációja
a terhesség idejével nı.

2.

K: A terhesség gyanúja után mikor használható a teszt?
V: A teszt a menstruáció elmaradása után az elsı nap felhasználható. A teszt a nap folyamán bármikor használható, azonban a reggeli vizelet
tartalmazza a legtöbb hormont.

FIGYELMEZTETÉSEK

3.

K: Elvégezhetı-e vizsgálat elsı reggeli vizeletbıl?
V: Bár a teszt bármikor elvégezhetı a nap folyamán, de mivel a reggeli vizelet tartalmazza a legtöbb hormont, a reggeli idı a legmegfelelıbb.

4.

K: Mennyire megbízható a vizsgálat?
V: Összehasonlító klinikai vizsgálatokat végeztek ezzel a teszttel és más kereskedelmi forgalomban kapható immunológiai teszttel. Az összehasonlításra 70 vizeletmintát használtak, melybıl 27 pozitív és 43 negatív minta volt. Az eredmények> 99,0 %-nál nagyobb megbízhatóságot
mutattak.

5.

K: Mennyire érzékeny a teszt?
V: A teszt érzékenysége 10 mIU/ml, vagy nagyobb. A tesztet a W.H.O. Third International Standard elıírásai szerint vizsgálták. A teszt eredményét nem befolyásolja más hormonok hatása LH (300 mIU/ml), FSH (1000 mIU/ml) és TSH (1000 µIU/ml), 0 mIU/ml, (negatív), illetve
10 mIU/ml (pozitív) hCG tartalmú minták esetén.

6.

K: Mit tegyek, ha az eredmény terhességre utal?
V: Ez azt jelenti, hogy Ön valószínő terhes, mivel vizeletében hCG mutatható ki. Keresse fel orvosát és beszélje meg a további teendıket.

7.

K: Honnan tudom, hogy a teszt jól mőködött?
V: A kontroll ablakban (C) megjelenı színes csík mutatja Önnek, hogy a teszt jól mőködött és az elıírás szerint végezte a vizsgálatot.

8.

K: Mit tegyek, ha az eredmény nem utal terhességre?
V: Ez azt jelenti, hogy a vizeletben hCG hormon nem mutatható ki, ami valószínősíti, hogy Ön nem terhes. Ha a ciklusa a szokásos idıpont után
egy héttel sem kezdıdik, ismételje meg a vizsgálatot egy új teszt felhasználásával. Ha ismét negatív az eredmény, és a ciklusa nem kezdıdött
meg, keresse fel orvosát.

Teszt(T)

Sapka

Kontroll (C)

Nedvesedı csúcs

Fogantyú

A vizsgálat elıtt kérjük figyelmesen olvassa el a Használati Utasítást!
•
Ne használja a tesztet a mőanyag csomagoláson feltüntetett lejárati idı után!
•
A tesztet száraz helyen, 2-30ºC hımérsékleten tárolja! Ne fagyassza le!
•
Ne használja a tesztet, ha a mőanyag csomagolás nedves, vagy sérült!
•
Tartsa gyermekektıl elzárva!
•
Csak in vitro diagnosztikai célra használható! Belsıleg nem használható!
•
Ne nyissa fel a mőanyag csomagolást, amíg fel nem készült a vizsgálatra!
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4.

5.

Vegye ki a tesztet a mőanyag csomagolásból és ismerkedjen a termékkel.
Távolítsa el a sapkát és helyezze a fogantyúra (lásd a felsı ábrát).
Tartsa a tesztet fogantyúnál fogva, a szabadon lévı nedvesedı csúccsal lefelé
közvetlenül a vizelet sugárba, legalább 10 másodpercig, amíg megfelelıen nedvesedik! Figyelem! Óvjuk a vizelettıl a Teszt és a Kontroll ablakokat. Vizeletmintát
is vehet, tiszta, száraz edénybe, ekkor a nedvesítı csíkot mártsa a vizeletbe 10 másodpercig.
A vizeletsugárból, vagy a vizeletpohárból kiemelt nedvesített csúcsra azonnal
helyezze vissza a sapkát és tegye vízszintes helyre a tesztet, a teszt (T) és kontroll ablakkal (C) felfelé, majd kezdje meg az idımérést.
Ahogy a teszt mőködni kezd, egy halvány elszínezıdést figyelhet meg, ahogy
a vizelet áthalad a teszt (T) és a kontroll ablakon (C).
3 perc múlva olvassa le az eredményt!
Ha a hCG koncentráció magas, a színes csík 1 percen belül is
megjelenhet. Ha nincs színes csík 3 perc múlva, várjon még 1 percet, de 10 perc múlva az eredmény nem már értékelhetı.

ÉRTÉKELÉS

Kérjük, tartsa be a következıket, hogy növekedjen az egészséges terhesség és az egészséges újszülött esélye!
1.
Ha késik a ciklusa, használja ezt a tesztet.
2.
Pozitív eredmény esetén azonnal keresse fel orvosát, hogy a terhes gondozás megkezdıdhessen.
3.
Tartson kiegyensúlyozott diétát, ne dohányozzon és csökkentse a szeszesitalok fogyasztását.
Csomagoláson alkalmazott jelölések
Figyelmeztetés
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TERHES: Két elkülönülı csík jelenik meg. Az egyik a kontroll ablakban (C), a másik a teszt ablakban (T) jelenik meg. Az egyik csík lehet halványabb, mint a másik. Ezt nem kell figyelembe venni. A pozitív eredmény a terhességet valószínősíti.
NEM TERHES: Egy színes csík jelenik meg a kontroll ablakban (C). A teszt ablakban (T) nem jelenik meg a csík. A negatív
eredmény valószínősíti, hogy nem terhes.
NEM ÉRTÉKELHETİ: Ha nem jelenik meg színes csík a kontroll ablakban (C), még akkor sem, ha a teszt ablakban (T) megjelenik
egy csík. A vizsgálatot meg kell ismételni egy új középsugarú teszttel.
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