Negatiivne
tulemus

Tulemuste lugemine ja interpreteerimine

Positiivne
tulemus
Palun lugege täpsemaid selgitusi allpool olevatest osadest.

Kõlbmatu
tulemus

Health Care
Klamüüdiatest

Info:
Test tuvastab Chlamydia trachomatis´t, mis on üks kolmest teadaolevast klamüüdia tüübist. Klamüüdia
infektsioon on kõige sagedamini esinev seksuaalsel teel leviv haigus. Saksamaal on uute haigusjuhtude arv
300 000 kuni 500 000 aastas. Noored täiskasvanud (vanuses 15 ja 25), need kes sagedamini vahetavad
partnereid, kes on nakatunud (tihti just need, kellel puuduvad sümptomid, kannavad haigust edasi enese
teadmata), tihti puudutab see ka vastsündinuid, kes on nakkuse saanud emalt. Infektsioonid ilma seksuaalse
vahekorrata (nt basseinis ujumisel) on haruldane, kuid mitte võimatu.

Chlamydia trachomatisé poolt põhjustatud haigusel tavaliselt sümptomid puuduvad. Siiski võivad esineda
ka muud kaebused nagu silmapõletik, artriit ja kuseteede põletik. Ravimata infektsioon võib põhjustada
lastetust, suurendab oluliselt emakavälise raseduse ja enneaegsete sünnituste esinemist. Arengumaades
on Chlamydia trachomatisé poolt põhjustatud infektsioon kõige sagedasem põhjus vastsündinute pimedana
sündimisel. Umbes 50 % nakatunud emadest kannavad haigust oma vastsündinule. Kõige sagedasemad
tüsistused vastsündinutel on konjunktiviit ja kopsupõletik.

Kui ootate kauem kui 20 minutit, ei ole tulemused enam usaldusväärsed. Pärast tulemuste lugemist
visake testplaat ära.

Tulemus loetakse negatiivseks, kui lilla joon ilmub vaid akna C juurde. Negatiivne tulemus tuleb lugeda
kindlasti 15 minutit pärast testi sooritamise algust.

See test sobib proovi võtmiseks emakakaelalt, sobib kasutamiseks vaid naistele. Haiguse ilmnemisel on
oluline, et ka partner testib ennast ja läbib vajaliku ravikuuri.

Tulemus loetakse positiivseks, kui 15 minuti jooksul ilmub testknasse C ja T 2 lillat joont, isegi kui joon
aknas T on õrn. Positiivne tulemus on tihti loetav enne 15 minutilist reakatsiooniaega.

Tulemus on kehtetu, kui kontrolljoont C aknasse ei ilmu või kui ilmub ainult T akna juurde või kui kogu
testaken värvub lillaks.

OLULINE INFO:

Kliinilises katses osales 596 inimest. Võrreldes laborimeetodiga (PCR meetod) oli kodutesti tundlikkus 85,7%
ja diagnostiline spetsiifilisus 98,3%. 96,4% katses osalejatest lugesid tulemusi õigesti.

- Peske käed enne testi sooritamist.

- Need testi osad, mis on valmistatud biomaterjalist (nt. antikehad) võivad olla nakkusohtlikud, kuid see ei
kujuta endast ohtu, kui kõiki testi komponente kasutatakse juhendi järgi.

- Pärast kasutamist võite testi ära visata koos tavalise olmeprügiga.

- Ärge pange diagnoosi ilma arstiga konsulteerimata!

OLULISED JUHISED

- Kasutage ainult selleks ettenähtud vatitampooni, veendudes, et pakend ei ole kahjustatud!

- Ärge kasutage testi menstruatsiooni ajal ja kolm päeva pärast menstruatsiooni lõppemist või kui
Te põete kuseteede põletikku!

- Test ei ole sobiv raseduse perioodil kasutamiseks!

Kõlbmatu testi tekke põhjus võib olla katkine fooliumpakend või katkine vatitampooni pakend, ebaõige
säilitamine või mõne muu vea tekkimine testimisel. Hoidke test alles ja võtke ühendust kohaliku esindajaga.
Kuidas käituda positiivse tulemuse korral?
Pöörduge arsti poole, et määrata täpne diagnoos. Võtke kaasa kasutusjuhend, et arst saaks ülevaate testist,
mille sooritasite.
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Kuidas käituda negatiivse tulemuse korral?
Negatiivne tulemus näitab, et suure tõenäosusega ei ole Te nakatunud Chlamydia trachomatisega, kuid siiski
on soovitav käia ennast regulaarselt arsti juures kontrollimas.

G

Enne testimist, lugege hoolikalt juhendit!
Hoidke lastele kättesaamatus kohas!
Ärge kasutage testi peale säilivustähtaja möödumist!
"patented"
Säilitada temperatuuril 4°- 28°C.
Kasutage testi, puhverlahuse pudelit ja vatitampooni
vaid üks kord.
M Swabs
:
Ärge võtke testi osadeks.
C Puritan Medical Products Co.
Ainult välispidiseks kasutamiseks.
0086
In-Vitro diagnostikaseade koduseks testimiseks.
31 School Street, Guilford, USA
Puvherlahus on enne segamist söövitavate omadustega.

Kuidas käituda kui test on kehtetu?
Võtke ühendust kohaliku esindajaga (Selfdiagnostics OÜ)
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M CARE diagnostica, Roemerstraße 8, 2513 Moellersdorf, Austria, mail@care.co.at, www.carediagnostica.com

Ettevalmistus
Pakendi sisu: kasutusjuhend, proovikonteiner puhverlahusega. Vatitampoon ja fooliumpakend testkasseti
ja kuivatusainega. Vajalik on ka kell.
Asetage avamata fooliumpakend kõrvale, kuni Teil seda hiljem vaja läheb.

Proovi võtmine vatitampooni abil

Oodake 5 minutit
Kui Te ootate liiga kaua või liiga vähe,
võivad tulemused olla ebakorrektsed.
Ooteajal, peab vatitampoon jääma
pudelisse.

Proovipudelis peabki olema väike kogus
lahust.

Ärge urineerige vähemalt 1 tund enne proovi võtmist, see tagab täpsema tulemuse. Teostage test kohas,
kus Teid ei häirita. Võtke vatitampoon pakendist välja. Kui pakend on kahjustunud, ärge seda kasutage,

Valige endale mugav poos, näiteks
selline, mida Te kasutate ka tampooni
sisestamiseks. Ettevaatlikult sisestage
vatitampoon tupe emakakaelani (tupe
ülemisse osasse). Pöörake vatitampooni
ühtlaselt 30 sekundi jooksul ja seejärel
eemaldage vatitampoon

Kastke vatitampoon prooviga pudelisse,
nii, et see puudutab pudeli põhja.Pöörake
vatitampooni lahuses ja suruge seda
korduvalt vastu pudeli seina, selleks, et
tagada proovi täielik segunemine
puhverlahusega.

Testi läbiviimine

Nüüd, nagu näidatud piltidel, asetage 2
tilka lahust testplaadi prooviaknasse S.
Veenduge, et lahust ei satuks otse
testaknasse.

Sulgege proovipudel ja raputage seda
õrnalt üks kord. Hoidke proovipudel
püstises asendis ja murdke korgi ots.

Avage fooliumpakend. 15 minuti pärast saate teada kas olete nakatunud või mitte Chlamydia
trachomatise´ga.

Reaction field

Sample field "S"

Nüüd oodake 15 minutit
Kui ootate kauem kui 20 minutit, ei ole
tulemused enam usaldusväärsed.

Jätkub järgmisel leheküljel

