PASTABOS

Prašome
informaciją
šį testą.

TESTO ATLIKIMO BŪDAI

Rekomenduojama naudoti pirminį
rytinį šlapimą, kuriame hCG
hormono koncentracija didžiausia.

perskaityti visą
prieš pradėdami atlikti

Viola nėštumo testas yra pats jautriausias
iš visų, kadangi nustato hCG hormoną
šlapime jau nuo 5 mIU/ml (tarptautinių
vienetų viename litre).Tai reiškia, kad
Jūs galite atlikti testą nelaukdamos
menstruaci- jų pradžios (apytiksliai praėjus
8 dienom po pastojimo).

TIESIOGIAI

NAUDOJANT INDELĮ

Panaudoti testiniai komponentai
(pavyzdžiui antikūniai) gali būti infekcijos
šaltiniu, bet jie nėra pavojingi tuo atveju, jei
viskas buvo atlikta laikantis instrukcijos
nurodymų.

Rezultatų
langelis

Maksimalus
prisipildymo
lygis

Testo sudėtis:
Dėžutė,
folijoje su pakuotas
testas, drėgmę sugeriantis paketas ir
informacinis lapelis. Papildomai Jums
reikės:

Skylutė šlapimo mėginiu
Itin ankstyvas
nėštumo nustatymo testas praėjus nuo pastojimo
8 dienom

Maksimalus
prisipildymo
lygis

Laikykite testą po silpna šlapimo
srove apie 3 sek.

Įmerkite testą į indelį su surinktu
šlapimo mėginiu apie 3 sek.
Dėmesio: pasiekite maksi- malų
prisipildymo lygį.

Laikrodžio ir alternatyvai šlapimo mėginio surinkimo indelio. Padėkite testą su folija į
šoną ir vertinkite testa praėjus 10-15 min pagal instrukciją.

TESTO INFORMACIJA

VERTINIMAS
Jeigu rezultato langelyje pasirodo tik viena viršutinė purpurinė
linija (kontrolinė linija), vadinasi nebuvo aptikta hCG ir Jūs
nesilaukiate. Panaudokite antrą Viola testą po kelių dienų.
Jeigu Jūsų menstruacijos vėluoja daugiau nei savaitę,
rekomenduojame kreiptis į gydytoją ir vengti riziką sveikatai turinčių
veiksnių, tokių kaip rentgeno spinduliuotė.
Jeigu rezultato langelyje pasirodo dvi purpurinės linijos (kontrolinė
ir testinė linijos), vadinasi buvo aptiktas hCG ir Jųs esate nėščia, net
jeigu linija esanti apačioje yra labai neryški. Neryški apatinė linija
byloja apie nėštumo pradžią.
Kai apatinė linija yra labai neryški, tai reiškia, kad tai yra labai
ankstyva nėštumo stadija. Priešgimdyvinė priežiūra
yra labai svarbi Jums ir Jūsų kūdikiui, todėl prašome kreiptis į gydytoją. Venkite
sveikatai rizikų turinčių veiksnių, tokių kaip rentgeno spinduliuotė.
Jei testo rezultatas yra teigiamas, bet Jūsų mėnesinės dar nevėluoja, mes patariame
atlikti kitą ankstyvojo nėštumo testą Viola po kelių dienų.
Tolesnė informacija kitame stulpelyje.
Testas yra neveikiantis, jei rezultatų langelyje nepasirodo ne viena pur- purinė linija po
15 – 20 min. arba jei pasirodo tik testinė linija (apatinė). Priežastys dėl kurių testas yra
neveikiantis: netinkamos laikymo sąlygos, pažeista folijos pakuotė arba atlikimo klaida
(per mažas šlapimo tūris).
Jei taip nutiko, prašome kreiptis į gamintoją.
Testo rezultatas nėra vertinamas praėjus 20 min po testo atlikimo.
Išmeskite panaudotą testą į šiukšliadėžę.

Daugelis pakitimų moters organizme yra reikšmingi normaliam nėštumui ir vaisiaus
vystymuisi. Iš esmės tai yra hormonai, kurie padeda organiz- mui adaptuotis prie
pasikeitusios būsenos. Patys svarbiausi hormonai yra estrogenai, progesteronai ir
hCG. hCG hormono kiekis sveikos, nesilaukiančios moters šlapime yra 3 mIU/ml
(tarptautinių vienetų viena- me litre). Nuo pat pirmųjų nėštumo dienų šio hormono
ženkliai padaugėja. Iki 10-os nėštumo savaitės hormono kiekis išauga iki
230.000 mIU/ml.
Po gimdymo hormono kiekis normalizuojasi per keletą savaičių. Šis testas nustato
nėštumą, kai hCG hormono padidėja iki 5 mIU/ml.
Klaidingai neigiamo atsakymo priežastys:
- hCG hormono kiekis gali didėti kiekvienai moteriai skirtingu greičiu, todėl jo kiekis
gali būti per žemas, kad galima būtų nustatyti nėštumą labai ankstyvoje stadijoje.
- jei šlapimas yra labai skiestas, testas gali parodyti neigiamą atsaky- mą.
Klaidingai teigiamo rezultato priežastys, kai gydytojas konstatuoja nėštumo
nebuvimą:
- Dauguma persileidimų nutinka per pirmąsias kelias savaites (50% per 1 -4 savaitę),
todėl tai gali turėti įtakos klaidinančiam rezultatui.
- testas neatskiria normalaus nėštumo nuo negimdyvinio, todėl abiejuose
atvejuose atsakymas bus teigiamas.
- moters ciklo viduryje hormonų padidėja ir gali būti arti nėštumą
nustatančios ribos.
- kai kurie vėžiniai susirgimai pagamina hCG hormono.
- hormonų terapijos medikamentai gali padidinti hCG kiekį šlapime ir duoti
teigiamą testo rezultatą.
Prieš menopauzę moters organizme padaugėja hCG hormono, bet dažniausiai
neviršija nėštumą nustatančios ribos.
Medikamentai ar ligos (pvz. tofoblastinė liga) gali turėti įtakos hCG hormono kiekiui, dėl
kurio irgi gali būti gautas klaidingas atsakymas. Nepriklausomai nuo viso to,
kontraceptinių tablečių vartojimas niekaip neįtakoja testo rezultatų.
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Perskaitykite instrukcijà labai atidžiai prieš
naudojimà.
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Nenaudokite po galiojimo laiko pabaigos. Laikyti
kambario temperatûroje 4°C-30°C. Tik išoriniam
naudojimui. Neardyti pakuotës. Šis testas yra
skirtas naudoti tik diagnostikai in vitro sàlygomis.
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