esinemist veres. Pärast vereproovi asetamist testribale
ilmub ovaalsesse näiduavasse üks (antikehi ei esine)
või kaks (antikehad esinevad) värvilist joont. Arvestage
sellega, et pärast nakatumist võib kuluda veidi aega
(päevi kuni nädalaid), enne kui keha toodab
tuvastamiseks piisavalt antikehi. Ka pärast hiljutist
kokkupuudet bakteriga võib tulemus olla negatiivne ja
see ei välista nakkuse esinemist.

Süüfilise kiirtest
Kat. nr IMP-204003
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Oluline
-

-

-

-

-

Enne testi tegemist lugege põhjalikult
kasutusjuhendit.
Test on ühekordseks kasutamiseks. Enne testi
kasutamist on väga oluline kõikide juhistega
tutvuda ja veenduda, et olete juhistest õigesti aru
saanud. Tehke test ainult nii, nagu on juhistes
kirjeldatud. Juhiste eiramine võib põhjustada
valesid või ebatäpseid tulemusi.
Säilitage toatemperatuuril (4–30 °C) ja hoidke
lastele kättesaamatus kohas.
Test ei ole mõeldud seespidiseks kasutamiseks.
Vereproovi võtmisel ja testi tegemisel vältige
kokkupuudet silmade ning ninaga. Ärge sööge,
jooge ega suitsetage testi läheduses.
Vältige teiste isikute kokkupuudet Teie verega,
sest see võib olla nakatunud.
Hemofiiliat põdevad või verd vedeldavaid ravimeid
(antikoagulante) võtvad isikud ei või testi kasutada.
Testi ei või kasutada pärast kõlblikkusaja lõppu
(aasta ja kuu, nt 2009–08) või kahjustatud või
avatud pakendi korral. Tagastage kahjustatud test
ostmiskohta.
Kohe pärast testi kasutamist pange kõik kasutatud
esemed tagasi karpi ja visake ära tavaliste
olmejäätmetena.
Kui sümptomid püsivad sõltumata testi tulemusest,
pöörduge arsti poole.

SÜÜFILIS: taustteave
Süüfilis on bakteriaalne sugulisel teel leviv haigus,
mida põhjustab bakter Treponema pallidum (Tp).
Bakter võib pesitseda peenises või tupes, pärakus ja
mõnikord isegi suus sõltuvalt seksuaalvahekorra
tüübist. Hilisemas faasis võivad bakterid levida kogu
organismis ja põhjustada kiire ravi puudumisel tõsiseid
füüsilisi kahjustusi. Süüfilis on kergesti ravitav juhul,
kui nakkus tuvastatakse õigeaegselt. Süüfilise
nakkusel on mitu erinevat staadiumi. Esimeses
staadiumis võib peenise, tupe, päraku või mõnikord
suu ümbruses esineda üks või mitu haavandit. See
juhtub kaks kuni kaksteist nädalat pärast süüfilisse
nakatumist. Haavandid kaovad ka ilma ravita 2 kuni 3
nädala jooksul. Teine staadium algab mõne nädala
kuni kuu pärast. Siis on süüfilise tekitajad levinud
vereringe kaudu kogu kehas. Nahale võivad tekkida
laigud ja esineda võivad gripilaadsed sümptomid.
Need sümptomid kaovad samuti iseenesest. Kui
süüfilist esimeses kahes staadiumis ei ravita, järgneb
kolmas staadium. Süüfilise tekitajad on endiselt Teie
kehas ja võivad põhjustada mitmesuguste siseelundite
tõsiseid kahjustusi.

Testimise protseduur

Komplekti sisu:
- 1 alumiiniumkott testseadme ja
kuivatusainega. Kuivatusaine kott hoiab
testseadme heas seisukorras ning see ei ole
testi tegemiseks vajalik.
- 1 steriilne lantsett sõrme torke teostamiseks.
Lantsetti saab kasutada vaid üks kord, seega
ärge kasutage lantsetti enne, kui olete testi
tegemiseks valmis.
- 1 pudel testlahusega.
- 1 plaaster.

1) Kui olete valmis testi läbi viima, siis avage kott
kirjaga „Syfilis” ja võtke testplaat kotist välja. Asetage
testplaat puhtale tasasele pinnale. Visake väike
kuivatusaine kott ära. Ärge mingil juhul seda kotikest
avage.
2) Enne torke tegemist sõrme peske käsi seebi ja
veega. Loputage neid põhjalikult ja kuivatage hoolikalt
puhta rätikuga. Istuge ja lõdvestuge umbes 5 minutit,
hõõrudes käsi kokku, nii et need muutuvad soojaks.
Sõrm ei tohi tunduda külm ja ei tohi olla paksenenud
nahaga.
3) Võtke lantsett, pöörake värvilist korki ja tõmmake
see ära.
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Komplektis ei sisaldu
- kell või taimer
- paberrätikud
Kodune SÜÜFILISE kiirtest – mida see teeb?
Lihtne kodune süüfilise test on ette nähtud süüfilist
põhjustava bakteri vastaste antikehade tuvastamiseks
in vitro. Testi on lihtne kasutada. Tulemused on käes
juba 10 minutiga ja saate teada, kas Teil on nakkus või
mitte.
Kodune SÜÜFILISE kiirtest – kuidas see töötab?
Süüfilist põhjustava bakteriga nakatumise korral
toodab keha selle vastu antikehi. Lihtne kodune
süüfilise test võimaldab määrata nende antikehade
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Positiivne tulemus
Ovaalsesse
näiduavasse ilmub kaks
värvilist joont. Teie
vereproov sisaldab
süüfilist põhjustavat
organismi (vt joonist 2).
Olete väga tõenäoliselt nakatunud. Pöörduge kohe
perearsti poole, sest meditsiiniline ravi on
paranemiseks väga oluline. Kuid alati esineb erijuhte,
mille puhul võite saada positiivse tulemuse, kuigi te ei
ole hiljuti bakteriga nakatunud. Tavaliselt on selle
põhjuseks sarnane organism või varasem nakkus
(ravitud). Ka neil juhtudel peate kohe perearsti poole
pöörduma. Perearst peab alati tellima uue
laboratoorse uuringu ja seejärel määrama õige ravi.

4) Pange käsi, millest vereproovi võtate, tasaselt
lauale peopesaga ülespoole. Kui olete vasakukäeline,
kasutage lantsetti parema käe keskmisel või neljandal
sõrmel. Kui olete paremakäeline, kasutage lantsetti
vasaku käe keskmisel või neljandal sõrmel. Torgake
sõrmeotsa väikese sõrme poolsel küljel.
5) Asetage lantsett
avaga sõrme külje
vastu, nagu eespool
kirjeldatud. Suruge
lantsett alla. Algul liigub
see allapoole kergesti,
seejärel tunnete mõningat takistust. Jätkake surumist,
kuni kuulete klõpsatust ja tunnete torget näpus. Pärast
klõpsatust võite lantseti sõrmelt eemaldada.

Kehtetu tulemus
Värvilisi jooni ei ole näha. Test ei ole õigesti tehtud. 15
minuti jooksul peaksite nägema näiduavas vähemalt
ühte värvilist joont. Korrake testi 2 päeva pärast uue
testiga ja värske vereprooviga. Ärge mingil juhul
kasutage ebaselge tulemusega testseadet uuesti.

6) Pühkige ära esimene veretilk puhta paberrätikuga.
Hoidke kätt verevoolu soodustamiseks umbes 10
sekundit allapoole suunatud asendis.
7) Hoidke sõrme
testseadme ümara
prooviava kohal ja
pigistage veri välja
torgatud sõrmest.
Korrake pigistust, kuni
moodustub veretilk. Pange veretilk ümarasse
prooviavasse. Jälgige, et veretilk puudutaks ava põhja,
kuid Teie sõrm ei tohi põhja puudutada. Ärge määrige
verd laiali. Jätkake vere lisamist, kuni kogu testseadme
ümara ava valge põhi on verega kaetud. Liiga suure
verekoguse lisamine prooviavasse testi tulemusi ei
mõjuta.

Lisateave
- Süüfilise testi võib kasutada ainult süüfilist
põhjustava organismi vastaste antikehade
tuvastamiseks vereproovis. Juhiseid tuleb täpselt
järgida. Juhiste mittejärgimise korral võite saada
vale või kehtetu tulemuse.

8) Lisage prooviavasse lahusepudelist 6 lahuse tilka.
9) Pühkige ülejäänud veri sõrmelt paberrätikuga ära ja
pange sõrmele plaaster.
10) Tulemuse saate 10 minuti või maksimaalselt 15
minuti pärast.
Testi tulemus
Testi toimumise ajal näete 10–15 minuti jooksul
ovaalsesse näidukavasse ilmub üks, kaks või mitte
ühtegi värvilist joont.

-

Ühtegi diagnoosi ei või teha ainult selle kiirtesti
tulemuse põhjal. Diagnoos peab põhinema
laboratoorsetel uuringutel, kliinilisel läbivaatusel ja
Teie haiguslool. Selleks peate arsti poole
pöörduma. Kahtluste korral pidage nõu
perearstiga.

-

HIV-positiivse seerumiprooviga patsientidel võib
mõnikord esineda vigaseid tulemusi.

-

Kui teil on küsimusi, võtke ühendust ühendust
maaletoojaga.

Kasutatud sümbolite
tähendus

Negatiivne tulemus
Ovaalsesse
näiduavasse ilmub üks
värviline joon. See
tähendab, et test tehti
õigesti ja te ei ole
süüfilisse nakatunud (vt joonist 1). Kuid see võib
tähendada ka seda, et bakterivastaste antikehade
kontsentratsioon vereproovis oli positiivse tulemuse
saamiseks liiga väike. Kui mis tahes sümptomid
püsivad, soovitame pöörduda kohe perearsti poole.
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