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INSTRUKCIJA

HCG nėštumo nustatymo testas (atliekamas naudojant vidurinįjį
šlapimą (midstream). Skirtas naudoti pacientei savarankiškai

PRODUKTO PASKIRTIS:
HCG nėštumo nustatymo testas naudojamas ankstyvam nėštumui nustatyti pagal chorioninio gonadotropino hormono (HCG) lygį moters
šlapime.
SANTRAUKA IR APRAŠYMAS:
Besivystanti placenta pradeda gaminti hormoną HCG nėštumo metu netrukus po to, kai embrionas prisitvirtina prie gimdos gleivinės.
Paprastai, naudojant nėštumo testą, padidėjusį HCG lygį moters šlapime galima nustatyti per 3–4 dienas po apvaisinto kiaušinėlio
implantacijos.
Šis testas yra toks jautrus, kad gali būti naudojamas likus 6 dienoms iki kitų reguliarių mėnesinių pirmosios dienos , kai moteris jomis
nesuserga (likus 5 dienoms iki planuojamos reguliarių mėnesinių dienos), bet kuriuo paros metu.
Kuo ilgesnis nėštumas, tuo didesnis HCG kiekis šlapime. Šis nėštumo testas, atliekamas naudojant vidurinįjį šlapimą, aptinka HCG šlapime,
esant 10 mIU/ml (pagal tarptautinę matavimo sistemą) arba didesnei koncentracijai. HCG koncentracija nepastojusių moterų organizme
paprastai yra 5,0 mIU/ml. Paskutinio menstruacinio laikotarpio metu, kai moteris nesuserga mėnesinėmis, šlapimo HCG lygis yra maždaug
100 mlU/ml, o didžiausias koncentracijos lygis – nuo 100,000 iki 200,000 mIU/ml – aptinkamas pirmojo nėštumo trimestro pabaigoje.
PAKUOTĖS TURINYS:
Kiekviename maišelyje yra:
1. HCG nėštumo nustatymo testas (naudojant vidurinįjį šlapimą)
2. Džioviklis (išmesti, nevalgyti)
Kiekvienoje dėžutėje yra:
1. Vienas folijos maišelis
2. Naudojimo instrukcija
SAUGOJIMAS IR TINKAMUMAS NAUDOTI:
Nėštumo testo rinkinį galima laikyti kambario temperatūroje (nuo 2 °C iki 30 °C) uždarytame folijos maišelyje iki nurodytos galiojimo
pabaigos. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ir karščio.
ATSARGUMO PRIEMONĖS:
1. SKIRTAS NAUDOTI TIK IŠORINEI DIAGNOSTIKAI (IN VITRO), NE VIDINIAM VARTOJIMUI.
2. Prieš naudodami nėštumo nustatymo testą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.
3. Nenaudokite pasibaigus galiojimo terminui.
4. Nenaudokite nėštumo testo pakartotinai. Panaudojusios vieną kartą, išmeskite į šiukšliadėžę.
5. Nenaudokite nėštumo testo, jei folijos maišelis pažeista.
6. Atidarius folijos maišelį, nėštumo testas turi būti naudojamas nedelsiant. Ilgalaikis aplinkos drėgmės poveikis gali neigiamai paveikti
produkto kokybę.
7. Išmeskite šlapimo mėginius ir panaudotus nėštumo testus, nes juose yra potencialiai pavojingų bakterijų. Venkite sąlyčio su oda.
8. Saugoti nuo vaikų.
TYRIMO ATLIKIMO TVARKA:
1. KADA GALIMA ATLIKTI NĖŠTUMO TESTĄ?
Šį nėštumo testą galite atlikti likus 6 dienoms iki pirmosios mėnesinių dienos (likus 5 dienoms iki numatytos reguliarių mėnesinių
pirmosios dienos), bet kuriuo paros metu.
2. ŠLAPIMO MĖGINIŲ SURINKIMAS IR NAUDOJIMAS
Šlapimo mėginys turi būti surinktas į švarią ir sausą talpą. Geriausia naudoti pirmąjį rytinį šlapimą, nes jame paprastai būna didžiausia HCG
koncentracija, tačiau galima naudoti ir bet kuriuo paros metu surinktą šlapimo mėginį.
3. KAIP ATLIKTI NĖŠTUMO TESTĄ
1. Sandarus folijos maišelis ir šlapimo mėginys turi būti naudojami kambario temperatūroje. Prieš pradėdami atlikti nėštumo testą,
atidarykite folijos maišelį ir išimkite nėštumo testo lazdelę.
2. Viena ranka laikykite už apvaliojo dangtelio galo, kita ranka ištraukite nėštumo testo lazdelę.
3. Nukreipkite plonąjį lazdelės galą žemyn. Panardinkite jį į šlapimo srovę ir laikykite mažiausiai 10 sekundžių, kad visiškai sušlaptų. Kitas
būdas: surinkite savo šlapimą į švarią talpą ir panardinkite pusę sugeriančiojojo plonojo galo į šlapimą ir laikykite mažiausiai 10 sekundžių.
4. Uždėkite ant prietaiso dangtelį ir laukite, kol išryškės spalvotos juostelės. Priklausomai nuo HCG koncentracijos jūsų šlapimo mėginyje,
teigiami testo rezultatai gali pasirodyti jau po 40 sekundžių. Kad pasitvirtintų neigiamas rezultatas, reikia išlaukti visą testui skirtą laiką – 5
minutes. Praėjus 10 minučių, rezultatai gali būti netikslūs.
5. Panaudotą nėštumo testą išmeskite į šiukšlių dėžę. Jei įmanoma, supilkite panaudotą vidurinįjį šlapimą į specialią talpą, nes jame yra
potencialiai pavojingų bakterijų.
4. KĄ REIŠKIA GAUTASIS REZULTAS
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NEIGIAMAS: kontroliniame langelyje (C) matyti tik viena spalvota juostelė, o bandymo srityje (T) nėra nė vienos spalvotos juostelės. Tai
rodo, kad tyrimo rezultatas yra neigiamas – HCG šlapime neaptikta. Vadinasi, jūs nesate nėščia arba testą atlikote per anksti. Jei nesate
tikra, pakartokite testą per 48 valandas.
TEIGIAMAS: matote dvi spalvotas juosteles – viena bandymo langelyje, kita kontrolinėje srityje. Tai reiškia, kad testo rezultatas yra
teigiamas. Vadinasi, didelė tikimybė, kad esate nėščia. Šlapime buvo aptikta HCG. Viena linija gali būti šviesesnė nei kita (jos neturi būti
vienodos) – tai irgi teigiamas rezultatas.
REZULTATAS NETEISINGAS: nematyti jokių spalvotų juostelių arba tik viena spalvota juostelė bandymo srityje. Tai reiškia, kad testas
atliktas netinkamai. Pakartokite nėštumo testą, naudodama naują rinkinį.
REAGENTAI:
1 folijos maišelyje yra 1 HCG nėštumo nustatymo testas (naudojant vidurinįjį šlapimą)
Sudedamosios dalys: prietaiso juostelės sudėtyje yra koloidinio aukso, padengto antikūnu β-HCG; NC membrana, padengta antikūnu
α-HCG, išgautu iš pelių organizmo, ir antikūnu IgG, išgautu iš triušių ir pelių organizmo.
KAS GALI PAVEIKTI TYRIMO REZULTATUS:
1. Alkoholis gali turėti įtakos testo rezultatams. Pavartojus alkoholio, nerekomenduojama atlikti nėštumo testą.
2. Kartais šlapime esant mažiau nei 10 mIU/ml HCG testo rezultatas irgi gali būti teigiamas.
3. Atliekant nėštumo testą per anksti, HCG lygis šlapime gali būti dar nedidelis, todėl rezultatas gali būti neigiamas. Tokiu atveju testą
reikėtų pakartoti mažiausiai po 48 valandų, naudojant naują šlapimo mėginį.
4. Moters organizme hormono HCG gali būti aptinkama net ir praėjus keletui savaičių po gimdymo įprastu būdu ar taikant Cezario pjūvį,
persileidimo ar aborto.
5. Esant labai didelei HCG koncentracijai (> 500,000 mlU/ml), net ir esant nėštumui, testo rezultatai gali būti neigiami dėl prozono efekto.
Jei vis dėlto įtariate nėštumą, paprasčiausiai šlapimo mėginį atskieskite nejonizuotu vandeniu ir dar kartą atlikite nėštumo testą.
6. Jei šlapimo mėginys yra per daug atskiestas (pvz., jo savitasis svoris yra mažas), tyrimas gali neparodyti tikrojo HCG lygio. Jei vis dėlto
įtariate nėštumą, atlikite nėštumo testą po 48 val. naudodama pirmąjį rytinį šlapimą.
7. Kaip ir atliekant bet kurį kitą tyrimą, rezultatus, gautus naudojant šį nėštumo testo rinkinį, turėtumėte palyginti su kitais klinikinių
tyrimų rezultatais, o dėl galutinės diagnozės pasitarti su gydytoju, prieš imantis bet kokių mediciniškai svarbių sprendimų.
Gamintojas: „FORANS Medical GmbH“, Martener Straẞe 275, 44379 Dortmund, Vokietija
Platintojas: SIA „FORANS Piepilsetas“, Krustkalni novads, Kekavas pagasts, LV-2111, Latvia, info@forans.lv
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