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EE HCG-RASEDUSTEST URIINIST (keskjoast) iseseisvaks testimiseks

KASUTUSOTSTARVE:
HCG-rasedustest uriinist mõõdab kooriongonadotropiini (HCG) inimese uriinis raseduse varaseks tuvastamiseks.
KOKKUVÕTE JA SELGITUS:
Platsenta hakkab raseduse ajal HCG-d tootma, varsti pärast seda, kui loode emakaseinale kinnitub. Tavaliselt saab HCG-d tuvastada koduse
rasedustestiga 3–4 jooksul pärast kinnitumist.
See on nii tundlik, et seda võib kasutada juba 6 päeva enne eeldatavat menstruatsiooni ärajäämist (5 päeva enne eeldatavat menstruatsiooni
algust), ükskõik millisel kellaajal.
Mida kaugemale on rasedus arenenud, seda kõrgem on HCG tase uriinis. See rasedustest tuvastab HCG uriinist kontsentratsiooni juures 10 mlU /
ml (rahvusvahelist milliühikut) või rohkem. HCG sisaldus mitterasedatel naistel on tavaliselt 5,0 mlU / ml. Viimase ärajäänud menstruatsiooni ajal
on HCG tase ligikaudu 100 mlU / ml, tase on maksimaalne esimese trimestri lõpus (100 000 kuni 200 000 mlU / ml).
SISU:
Igas kotikeses on:
1. HCG-rasedustest uriini keskjoast
2. desinfitseerimisvahend (visake ära – ärge sööge)
Igas karbis on:
1. üks fooliumkotike
2. kasutusjuhend
HOIUSTAMINE JA STABIILSUS:
Testimiskomplekti võib hoida toatemperatuuril (2–30 °C) suletud kotikeses aegumiskuupäevani. Testimiskomplekt tuleb hoida eemal otsesest
päikesevalgusest, niiskusest ja kuumusest.
ETTEVAATUSABINÕUD:
1. AINULT IN -VITRO DIAGNOSTILISEKS KASUTAMISEKS (IVD), MITTE seespidiseks kasutamiseks.
2. Enne testi tegemist lugege tähelepanelikult kasutusjuhiseid.
3. Ärge kasutage pärast aegumiskuupäeva.
4. Ärge kasutage uriinitesti korduvalt. Visake see pärast ühekordset kasutamist prügikasti.
5. Ärge kasutage uriinitesti, kui fooliumkotike on kahjustatud.
6. Kui fooliumkotike on avatud, tuleb uriinitesti kohe kasutada. Pikemaajaline kokkupuude ümbritseva niiskusega kahjustab toodet.
7. Käsitsege uriiniproove ja kasutatud testimisvahendeid potentsiaalselt nakkusohtlikuna. Vältige nahale sattumist.
8. Hoidke laste käeulatusest eemal.
TESTIMISPROTSEDUUR:
1. MILLAL VÕIN TESTI TEHA?
Võite teha selle rasedustesti juba 6 päeva enne eeldatavat menstruatsiooni ärajäämist (5 päeva enne eeldatavat menstruatsiooni algust), ükskõik
millisel kellaajal.
2. PROOVI VÕTMINE JA KÄSITSEMINE
Uriiniproov tuleb võtta puhtasse ja kuiva nõusse. Eelistatav on hommikune esimene uriin, kuna selle HCG-sisaldus on üldjuhul suurim; kuid
kasutada võib mis tahes kellaajal võetud uriiniproovi.
3. TESTI LÄBIVIIMINE
1. Viige kinnine kotike ja uriin toatemperatuurile. Testi alustamiseks avage kotike ja võtke test välja.
2. Hoidke ühe käega katte ümarat otsa. Teise käega tõmmake test välja ning avage selle imav osa.
3. Hoidke imavat otsa allpool; asetage imav ots vähemalt 10 sekundiks uriinijoa alla, nii et see oleks täiesti märg. Teine võimalus on koguda uriin
puhtasse topsi ja kasta pool imavast osast vähemalt 10 sekundiks uriini sisse.
4. Pange vahendile kork peale ja oodake, kuni ilmuvad värvilised triibud. Olenevalt HCG sisaldusest uriiniproovis võib positiivseid tulemusi olla
näha kõigest 40 sekundiga. Kuid negatiivses tulemuses veendumiseks on vaja oodata, kuni reaktsiooniaeg (5 minutit) on möödunud. Ärge lugege
tulemusi pärast 10 minuti möödumist.
5. Visake test pärast kasutamist ära. Pange kasutatud test võimaluse korral spetsiaalsesse konteinerisse ja käsitsege seda nakkusohtlikuna. Ärge
jätke seda kuhugi vedelema.
4. TULEMUSTE TÕLGENDAMINE
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NEGATIIVNE. Ainult üks nähtav värviline triip kontrollväljal, testiväljalt värviline triip puudub, mis näitab, et testi tulemus on negatiivne, uriinis
pole HCG-d tuvastatud. See tähendab, et te pole rase või olete teinud testi liiga vara. Kui te pole kindel, korrake testi 48 tunni pärast.
POSITIIVNE. Kaks nähtavat värvilist triipu nii testiväljal kui ka kontrollväljal, mis näitab, et testi tulemus on positiivne. See tähendab, et on väga
võimalik, et olete rase – teie uriinist on tuvastatud HCG. Üks joon võib olla teisest heledam, need ei pea olema ühesugused, tegemist on
sellegipoolest positiivse tulemusega.
KEHTETU. Ühtegi nähtavat värvilist triipu ei ole või on ainult üks värviline triip testiväljal, mis näitab, et komplekt ei toimi. Korrake testi uue
testimiskomplektiga!
REAGENDID:
HCG-rasedustest uriinist fooliumkotikese kohta.
Koostisosad. Testimisseade sisaldab kolloidkulda, mis on kaetud β-HCG-vastase antikehaga; NC-membraani, mis on kaetud hiire α-HCG-vastase
antikehaga ja jänese hiirevastase IgG-ga.
PROTSEDUURI PIIRANGUD:
1. Alkohol võib testi tulemust mõjutada. Testi ei soovitata kasutada pärast alkoholi tarbimist.
2. Aeg-ajalt annavad ka alla 10 mlU / ml sisaldavad uriiniproovid positiivseid tulemusi.
3.Kui testite liiga vara, võib HCG tase olla liiga madal ja anda negatiivse tulemuse. Sellisel juhul tuleb 48 tunni pärast võtta uus uriiniproov ja seda
testida.
4. HCG tasemed võivad olla tuvastatavad ka mitu nädalat pärast normaalset sünnitust, keisrilõiget, iseeneslikku või raviasutuses tehtud aborti.
5. Kui HCG tase on väga kõrge (> 500 000 mlU / ml), võib liiga suurte arvude tõttu olla tulemus valenegatiivne. Kui raseduse kahtlus on siiski
olemas, lahjendage lihtsalt proovi deioniseeritud veega vahekorras 1:1 ja testige uuesti.
6. Kui uriiniproov on liiga lahja (st väike erikaal), ei pruugi selles olla piisavalt HCG-d. Kui raseduse kahtlus on siiski olemas, tuleks võtta proov
hommikusest esimesest uriinist ja testida uuesti 48 tunni pärast.
7. Nagu igasuguse diagnostilise protseduuri puhul, peaks kasutaja hindama selle komplekti abil saadud andmeid muude kliiniliste andmete
kontekstis ja pidama nõu arstiga, kes paneb enne igasuguste meditsiiniliste otsuste tegemist lõpliku raseduse diagnoosi.
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