Negatiivne tulemus

TULEMUSTE LUGEMINE

Positiivne tulemus

Tulemus kehtetu

Palun pange hoolikalt tähele alljärgnevat informatsiooni värvilises veerus.
Testi tulemused ei ole enam usaldusväärsed, kui testi tulemusi tõlgendatakse hiljem kui
10 minutit pärast testi sooritamist.
Test on positiivne (arvestade 5-minutilist reageerimisaega), kui test-kassetti tulemuse aknasse
ilmuvad 2 lillat joon  üks märke juurde C ja teine märke juurde T. Tulemus on positiivne ka
siis, kui joon T juures on väga õrn. See tähendab, et väljaheites on tuvastatud verd. Te peaksite
minema oma arsti vastuvõtule konsultatsiooni ja lisauuringute saamiseks.
Test on negatiivne kui ainult üks lilla joon märkega C juurde, s.t, et test ei tuvastanud vere
olemasolu väljaheites.
Test on kehtetu, kui pärast 5-10 minutit ei teki ühtegi lillat joon või kui joon on ainult märke T
juures, kuid märke C juures joon puudub. Tulemus võib olla ka kehtetu, kui fooliumpakend on
vigastatud, testi ei ole säilitatud õigel temperatuuril või ei ole kinnipeetud testi läbiviimise juhendist.
Palun hoidke alles kõik testi osad ja võtke ühendust toote esindajaga.
Kuidas käituda, kui testi tulemus on positiivne?
Arutage kindlasti testi tulemusi oma arstiga. Peale polüüpide ja käärsoolevähi, on mitmeid teisi
põhjuseid, mis võivad anda testi positiivse tulemuse. Selliseks põhjuseks võib olla põletikuline
jämesool, hemorroidid või muutused seedetraktis. Kuid arvestades, et test on teie väljaheites
tuvastanud verd, on väga soovitatav läbi viia kolonoskoopia. Arsti juurde minnes võtke kaasa
testi kasutusjuhend.

Enne testimist, lugege hoolikalt juhendit!
Hoidke lastele kättesaamatus kohas!
Ärge kasutage testi peale säilivustähtaja möödumist!
Säilitada temperatuuril 39°-86°F (4°- 30°C).
Test on ühekordseks kasutamiseks.

Ainult välispidiseks kasutamiseks!
In-Vitro diagnostikaseade koduseks testimiseks.
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Kuidas käituda, kui testi tulemus on negatiivne?
Negatiivne tulemus ei välista soolestiku haiguse olemasolu, kuna mõned käärsoole kasvajad
veritsevad ainult aeg-ajalt. Ligikaudu 25% kasvajatest ei veritse pidevalt. Sel põhjusel on oluline
end testida või lasta iga-aastaselt testida. Seda võiks teha hiljemalt 40-aastaselt, et hoida
terviseriske võimalikult madalal.
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Ärge võtke testkassetti osadeks!
C Ärge
neelake puhverlahust alla!

CARE diagnostica, Roemerstrasse 8, 2513 Moellersdorf, Email: mail@care.co.at, www.carediagnostica.com

Health Care
soolestiku
polüübi test

Üldinfo
Käärsoolevähk on üks levinumaid soolestiku vähivorme, millest tulenevalt on selle varajane
avastamine äärmiselt oluline. Mida varem haigus avastatakse, seda suurem on võimalus edukaks
raviks. Soolevähi varajane avastamine ja selle ravi suurendab ellujäämise protsenti üle 90%.

95% juhtudest areneb käärsoolevähk polüüpidest, mis on jämesooltes pesitsevad healoomulised
kasvajad. Tavaliselt ei tekita polüübid mingit valu ning seetõttu jäävad tihtipeale ka aastaid
avastamata, kuni nad muutuvad halvaloomuliseks kasvajaks. Sellel ajahetkel on juba võimalik
tuvastada varajase faasi käärsoolevähk kasutades selleks lihtsat testi, peitvere tuvastamist
väljaheites. Test suurendab vähi varajase avastamise võimalusi, millest tulenevalt on teil võimalus
vähendada oluliselt terviseriske.

40 aastaselt ja soovitavalt juba varem, peaks iga inimene tegema testi peitvere tuvastamiseks
väljaheites. Juhul kui suguvõsas on esinenud (käär) soolevähki või polüüpe, soovitatakse testi
teha juba enne 40.eluaastat. Testi eesmärk on tuvastada peitverd väljaheites staadiumis, kus see
ei ole veel nähtav. Soolestikus olevad polüübid aeg-ajalt veritsevad, käärsoolevähi puhul ilmneb
väljaheites peitverd ka väga varajases staadiumis. Kui testi läbiviimisel tuvastate peitvere olemasolu
väljaheites, tuleb kindlasti pöörduda arsti poole lisauuringute tegemiseks. Testi teeb ainulaadseks
asjaolu, et testi läbiviimisel ei pea piirama oma toitumisharjumusi ja testi saab teha lihtsalt paari
minuti jooksul sobival ajal ja kohas.

Oluline info:
Ärge laske väljaheitel kokku puutuda tualettpotiveega.
Naistele: testi ei tohi läbi viia menstruatsiooni ajal või 3 päeva jooksul pärast menstruatsiooni
lõppemist.
Pärast testi kasutamist võib testi komponenendid ära visata koos tavalise olmeprügiga.
Konsulteerige alati oma arstiga enne mistahes olulise meditsiinilise otsuse tegemist.
Ärge pange endale diagnoosi arstiga konsulteerimata.

Tooteinfo
Alkohol ja mitmed ravimid nagu atsetüülsalitsüülhape (aspiriin), glükokortikoidid, mittesteroidsed
põletikuvastased / reumavastased ained või kumariini derivaadid võivad põhjustada seedetrakti
verejooksu. Kui te kasutate selliseid ravimeid, siis palun konsulteerige kindlasti enne testimist
oma arstiga. Hemorroidid või veri uriinis võib anda positiivse testi tulemuse.
Käärsoolevähi test on immunoloogilne test peitvere tuvastamiseks väljaheites, täpsemalt tuvastab
test väljaheitest inimese hemoglobiini (hHB).
Testi biomaterjalist komponendid (näiteks antikehad) on potentsiaalselt nakkusohtlikud materialid,
kuid ei kujuta Teie tervisele mingit ohtu, kui test on läbiviidud vastavalt kasutusjuhendile.
Puhverlahus sisaldab säilitusainena madalas kontsentratsioonis naatriumasiidi.

Ettevalmistus
Proovi testimine

Tulemuste tõlgendamine on järgmisel
lehel

Oodake täpselt 5 minutit.
Kui Te loete tulemusi liiga vara või
liiga hilja võivad tulemused olla
ebausaldusväärsed.

Nii nagu joonisel näidatud, katke
proovikonteiner paberrätikuga, et
vältida üle loksumist. Hoidke
proovikonteiner püsti ja murdke
konteineri ots ära.

Palun pange valmis fooliumpakend, kell ja puhas paberrätik. 5 minuti jooksul saate teada,
kas teie väljaheites on peitverd või mitte.

Tulemuse aken

Nii nagu joonisel näidatud, pange
proovikonteinerist 2 tilka testkassetil
S-ga märgitud prooviaknasse.
Jälgige, et proovikonteinerist ei satuks
ühtegi tilka tulemuse aknasse.

Proovi aken

Rebige fooliumpakend katki vastavalt
märgitud kohast, võtke välja testkassett ja asetage see kuivale
tasapinnale.
Lisatud kuivatusaine visake kinnisena
prügikasti (olmeprügisse).

Pakendi sisu: proovikonteiner, suletud fooliumpakend koos test-kasseti ja kuivatusainega
ning kasutusjuhend. Lisaks vajate: kella ja puhast paberrätikut.
Asetage avamata fooliumpakend kuivale tasapinnale, kuni teil seda hiljem vaja läheb.

Väljaheiteproovi võtmine
Tähelepanu: veenduge, et te ei pillaks midagi proovikonteinerisse, kuna see on vajalik testi
läbiviimiseks. Jälgige, et avatud lahusepudel (proovikonteiner) ei kukuks ümber.

Õige väljaheite kogus on näidatud
pildil. Pange testpulk
proovikonteinerisse ja keerake kork
hoolikalt peale. Raputage konteinerit
põhjalikult, et koostisosad ühtlaselt
seguneks.

Torgake testpulk vertikaalselt
(püstiselt) väljaheite 3 erinevasse
piirkonda.
Testpulk kogub endasse automaatselt
õige proovi koguse.

Kui te olete lõpetanud proovivõtmise (väljaheite proovi) tualettruumis, kasutage proovikonteinerit
alljärgnevalt:

Ettevaatlikult keerake lahti
proovikonteineri kork, mille küljes on
testpulk.

Kui siiski juhtb, et liiga palju
väljaheidet jääb testpulga külge, tuleb
üleliigne väljaheide eemaldada tüki
tualettpaberiga.
Üleliigne väljaheide testpulgal võib
anda valesid testi tulemusi.

