TERHESSÉGI (hCG) GYORSTESZT
(VIZELETSUGARAS)
A TESZT CSAK KÜLSŐLEG, DIAGNOSZTIKAI CÉLRA, ÖNELLENŐRZÉSRE HASZ
NÁLHATÓ!
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A TESZT ALKALMAZÁSA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!
1. Ne használjon lejárt tesztet! (A szavatossági idő a csomagoláson látható,
hónap/év.)
2. A teszt szobahőmérsékleten (2 és 30 Celsius fok között), száraz helyen tárolható.
A műanyagtasak a felbontásakor legyen szobahőmérsékletű.
3. Ne hűtse a tesztet!
4. Gyermekek elől elzárva tatandó!
5. Kizárólag külsőleg, diagnosztikai céllal alkalmazza!
6. Csak akkor nyissa ki a műanyagtasakot, ha az elérte a szobahőmérsékletet, és
készen áll a tesztkészülék alkalmazására!
A TESZT MENETE
1. A teszt megkezdéséhez nyissa ki a lezárt tasakot, és vegye ki a tesztkészüléket.
2. Vegye le a kupakját.
3. Tartsa a készülék nyelvét (a készüléket a nyelénél fogva úgy, hogy a másik
vége lefelé mutasson) közvetlenül a vizeletáramban legalább 10 másodpercen
keresztül, ameddig az teljesen nedves nem lesz.
4. Figyelem! Ügyeljen arra, hogy a teszt- és kontrollablakba ne kerüljön
vizelet! Ezt úgy is megteheti, hogy a vizeletét egy tiszta és száraz edénybe
gyűjti, majd a készülék nyelvét belemártva tartja legalább 10 másodpercen
keresztül.
5. Miután kivette a tesztkészüléket a vizeletéből, azonnal helyezze vissza a kupakját, és fektesse a készüléket egy sima, vízszintes felületre úgy, hogy a teszt- és
kontrollablak felfelé nézzen, majd kezdje mérni az időt.
6. Amint a teszt működésbe lép, a teszt- és kontrollablakon áthaladó világosvörös
áramlat figyelhető meg. Legalább 5 percet várjon, amíg a vörös vonal/vonalak
megjelenik/megjelennek. Ha egyáltalán nem jelenik meg vörös vonal, várjon
még egy percet! Egyes esetekben - a HCG-koncentrációtól függően - a pozitív
eredmény leolvasható akár egy percen belül is.
7. LEGKÉSŐBB 10 PERCEN BELÜL OLVASSA LE AZ EREDMÉNYT!

AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE
Terhes (pozitív):
Ha a tesztkészüléken két vörös vonal jelenik meg, az egyik a tesztterületen (az ablak T-vel jelzett részéhez közel), a másik a kontrollterületen (az ablak C-vel jelzett területéhez közel), akkor Ön valószínűleg terhes. A vonalak színének az erőssége eltérhet egymástól,
nem kell egyezniük ahhoz, hogy pozitív eredményre utaljanak.

Nem terhes (negatív):
Ha csak egyetlen vörös vonal jelent meg a C-vel jelzett kontrollterület mellett, Ön valószínűleg nem terhes.

Érvénytelen eredmény:
A teszt érvénytelennek tekintendő, amennyiben a) sem a tesztterület mellett, sem a kontrollterület mellett nem jelenik meg vörös
vonal, vagy b) ha a kontrollterületen nem jelenik meg vörös vonal
(azaz minden olyan esetben, amikor a kontrollterületen nem látható vonal), amint azt az ábrák mutatják. Ebben az esetben ismételje
meg a tesztet egy másik (új) készülékkel.
Figyelem!
Ne igyon vizet közvetlenül a teszt megkezdése előtt! A vízfogyasztás a vizeletminta
felhígulásához vezethet, és befolyásolhatja a HCG kimutatását. A terhesség ideje
alatti alkoholfogyasztás veszélyeztetheti a magzatot!

Csak in vitro vizsgálatra.
A csomagoláson alkalmazott jelölések:
Gyártási szám
Tasak tartalma:
• 1 db vizeletsugaras teszt
Szavatossági idő Hónap/Év
• 1 db nedvszívó
Érzékenység
Óvja a fénytől és a nedvességtől!
Olvassa el a használati utasítást
Tárolási hőmérséklet 2˚C- 30˚C
Csak egyszer használható
Csak in vitro vizsgálatra
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