Tulemuse aken

Maksimaalne
uriini tase
Ava uriiniproovi
kogumiseks

Rasedustest rasedusnädala määrajaga

Testi läbiviimise meetodid

Kasta testipulk topsi kogutud uriini sisse
3 sekundiks (vaata pilti 2)

Pilt 2

Topsi ja testpulgaga testimine

Ärge avage fooliumpakendit enne, kui te ei ole valmis testi läbi viima.

Ainult testpulgaga testimine

Pilt 1

Hoia testpulka uriinijoa all 3 sekundit (vaata
pilti 1).

Pane tähele: jälgige maksimaalset uriini
taset!

minutiks fooliumpakendile. Palun pange valmis ka kasutusjuhend rasedusnädala

määramiseks, et selle abil õigesti testi tulemusi tõlgendada. Täpsema info saamiseks lugege

Asetage test 5

juhendi teist poolt.

Tulemuste tõlgendamine
Kui tulemuse aknasse ilmub kaks
lillat joont, on test tuvastanud hCG
olemasolu uriinist. Olenemata
alumise testjoone heledusest, võite
suure tõenäosusega olla rase. Palun
kasutage testiga kaasasolevat
kasutusjuhendid 5 minutit pärast
testi sooritamist, et määrata
raseduse nädal.
Kui testjoon on näha väga õrnalt, viitab see raseduse
varajasele staadiumile.

Kontroll-joon

Testjoon
Kui tulemuse aknasse tekib üks lilla
joon (kontroll-joon), siis olete küll
testi läbi viinud korrektselt, kuid test
ei ole tuvastanud hCG uriinist. Suure
tõenäosusega te ei ole rase.
Kui teie kuupuhastustsükkel on hillinenud
rohkem kui üks nädal, on soovitav
külastada oma arsti, samal ajal aga
hoiduge tegevustest, mis võivad embrüot
kahjustada (nt. Röntgen).

Kui tulemuse aknasse ei teki 5-10 minuti jooksul
ühtegi lillat joont või tekib ainult testjoon, on test
kehtetu. Selle põhjuseks võib olla kahjustunud
fooliumpakend, testi vale säilitamine või näiteks
vähene uriini kogus. Kui selline olukord tekib,
tagastage test Care diagnostics tooteesindajale ja
sellele leitakse lahendus.
Testi tulemusi ei tohi tõlgedada hiljem kui 20 minutit
pärast testi läbiviimist, kuna testi tulemused ei ole
enam sellel hetkel usaldusväärsed.
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Muud juhised

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.
Ärge võtke testkpulka osadeks!
Ainult välispidiseks kasutamiseks!
In-Vitro diagnostikaseade koduseks
testimiseks.

Pakend sisaldab: karpi, fooliumpakend testpulga
ja kuivatusainega ning kasutusjuhendit.
Lisaks vajate: kella ja vajadusel anumat (topsi)
uriini kogumiseks.

Kuna test on ülitäpne, tuvastab test hCG taseme
juba esimestel raseduspäevadel.
Kuna aga märkimisväärsel hulgal rasedusi katkeb
esimesel paaril nädalal ( 50% esimese 1-4 nädala
jooksul), võib test anda eksitavaid tulemusi.

hCG taset mõjutavad ravimid ja haigused, mis võivad
samuti anda valesid tulemusi. Rasestumisvastased
tabletid siiski ei mõjuta testi tulemusi kuidagi.

Testi võib läbi viia ükskõik millisel ajahetkel, kuid
soovitatakse siiski kasutada varahommikust uriiniproovi, kuna sellel ajal on hCG kontsentratsioon
uriinis kõige kõrgem. Kui hCG kontsentratsioon on
liiga madal, võib test anda negatiivse tulemuse, isegi
siis, kui te võite rase olla.

Taustainfo

Palun lugege hoolikalt kasutusjuhendi mõlemat poolt.
Üldine info
Muutused naise kehas mõjutavad nii normaalset
raseduse kulgu kui ka loote arengut. Hormoonid on
need, mis aitavad kehal kohaneda rasedusega.
Kõige olulisemad raseduse hormoonid on östrogeen,
progesteroon ja hCG (inimese kooriongonadotropiin).
hCG tase terve, mitte raseda, naise puhul on
vahemikus 0-10 IU/L (rahvusvaheline ühik liitri kohta).
hCG tase tõuseb kohe esimestel päevadel pärast
rasestumist. Kümnendaks rasedusnädalaks on hCG
tase tõusnud kuni 230 000 IU/L. Pärast lapse sündi,
langeb hCG paari nädalaga normaalsele tasemele.
Sellest tulenevalt ongi hCG parim marker raseduse
tuvastamiseks. Raseduse tuvastamise tundlikkus
on pisut rohkem kui 10 IU/L.
Viola rasedustestil on mitmeid aastaid edukalt
kasutanud nii arstid kui ka kliinikud, kuna test pakub
kiireid ja usaldusväärseid tulemusi. Kuna test kinnitab
rasedust juba siis, kui hCG kontsentratsioon uriinis
on nii madal kui 12IU/L, siis sobib see test
tegemiseks juba enne järgmise menstruatsiooni
algust (juba umbes 10 päeval pärast vahekorda).
OLULINE INFO
See on immunoloogiline test mis tuvastab hCG
(inimese kooriongonadotropiini) uriinis. Kuigi tegemist
on ülitäpse testiga, võib test väga harvadel juhtudel
anda valepositiivseid tulemusi. Testi biomaterjalist
komponendid (nagu näiteks antikehad) on potentsiaalselt nakkusohtlikud materialid, kuid ei kujuta
Teie tervisele mingit ohtu, kui test on läbiviidud
vastavalt kasutusjuhendile.
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