DOMOWY TEST CI¥¯OWY JEDNORAZOWEGO U¯YTKU O CZU£OŒCI 25 mlU/ml.
Wyrób do samodzielnego zastosowania. Test do diagnostyki in vitro.

PRZED PRZEPROWADZENIEM TESTU CI¥¯OWEGO
NALE¯Y UWA¯NIE PRZECZYTAÆ INSTRUKCJÊ U¯YCIA.
BOBO-TEST to szybki i ³atwy do przeprowadzenia test ci¹¿owy do domowego u¿ytku.
Wyniki testu pojawiaj¹ siê w ci¹gu 3-5 minut po jego wykonaniu.
Test mo¿na stosowaæ ju¿ po 10 dniach po stosunku. Jeœli nie min¹³ jeszcze pierwszy dzieñ
spodziewanej miesi¹czki do przeprowadzenia testu nale¿y u¿yæ pierwszego porannego moczu.
Je¿eli min¹³ pierwszy dzieñ spodziewanej miesi¹czki test mo¿na przeprowadziæ o ka¿dej porze dnia.

Przed przeprowadzeniem testu:
Uwa¿nie przeczytaj instrukcjê u¿ycia. Je¿eli masz pytania co do sposobu przeprowadzenia testu lub co do jego rezultatów,
zadzwoñ na bezp³atn¹ infoliniê: 0 800 70 30 11 w godz. 8-16 (pn-pt).
l
Nie otwieraj foliowej torebki testu je¿eli nie jesteœ gotowa do przeprowadzenia testu.
l
Nie u¿ywaj testu je¿eli minê³a data jego przydatnoœci do u¿ycia (data przydatnoœci jest wydrukowana na opakowaniu i etykiecie).
l
Test wy³¹cznie do diagnostyki in vitro (stosowaæ tylko do u¿ytku zewnêtrznego).
l
Test nale¿y przechowywaæ w temperaturze od 15°C do 30°C, z dala od œwiat³a s³onecznego.
l
Nie wolno zamra¿aæ testu.
l
Je¿eli nie mo¿esz wykonaæ testu tu¿ po pobraniu próbki moczu, mo¿esz próbkê przechowaæ przez 3 dni
w temperaturze 2-80C (np. w lodówce). Przed wykonaniem testu próbka powinna przebywaæ ok. pó³ godziny
w temperaturze pokojowej.
l
Test nale¿y chroniæ przed dzieæmi.
l
Po wykonaniu testu nie nale¿y podejmowaæ ¿adnych dzia³añ o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji
z lekarzem.
l

Jak dzia³a test?
Wkrótce po zap³odnieniu, komórki rozwijaj¹cego siê ³o¿yska wytwarzaj¹ hormon HCG (ludzka gonadotropina
kosmówkowa). Bobo Test wykrywa w moczu nawet niewielkie iloœci hormonu HCG co mo¿e stwierdziæ ci¹¿e lub jej brak.
Bobo Test jest wyj¹tkowo czu³y i jest w stanie wykryæ obecnoœæ HCG ju¿ przy stê¿eniu 25 mlU/ml.

Zawartoœæ opakowania testu
W opakowaniu testu Bobo Test znajduje siê:
1. Instrukcja u¿ycia
2. P³ytka testowa
3. Pipetka

okienko kontrolne (C)
- s³u¿y skontrolowaniu dzia³ania testu

pipeta

okienko testowe (T)
- tu uka¿¹ siê wyniki testu

okienko SAMPLE (S)
- tu nale¿y zakropliæ próbkê moczu

Uwaga: wewn¹trz torebki foliowej znajduje siê saszetka poch³aniaj¹ca wilgoæ, któr¹ nale¿y wyrzuciæ.

Sposób u¿ycia
1. Zanim przeprowadzisz test zbierz próbkê moczu do czystego, suchego pojemnika ze szk³a lub plastiku.
2. Wyjmij foliow¹ torebkê z opakowania testu.
3. Rozerwij torebkê wzd³u¿ naciêcia i wyjmij p³ytkê testow¹ i pipetkê.
4. Zanurz koñcówkê pipetki w pojemniku z próbk¹ moczu.
5. Œciskaj¹c szerok¹ czêœæ pipetki nabierz próbkê moczu.
6. Trzymaj¹c pipetkê z próbk¹ moczu pionowo nad okienkiem SAMPLE (S) umieœæ w nim 3-4 krople moczu.
Uwa¿aj, aby nie wytworzy³y siê pêcherzyki powietrza.
7. Po 3-5 minutach odczytaj wynik, a nastêpnie wyrzuæ test.
UWAGA: Je¿eli w oknie testowym pojawia siê tylko linia kontrolna C (brak ci¹¿y), to po okresie d³u¿szym ni¿ 5 minut
nie nale¿y odczytywaæ wyniku, poniewa¿ w teœcie nadal zachodz¹ reakcje chemiczne, które mog¹ zmieniæ obraz
przeprowadzonego testu.

Interpretacja wyników testu
Wynik pozytywny ci¹¿a
Je¿eli w okienku kontrolnym (C) oraz w okienku testowym (T) pojawi³y siê linie (nawet je¿eli któraœ z linii jest mniej
wyraŸna) oznacza to, ¿e jesteœ w ci¹¿y.

Wynik negatywny brak ci¹¿y
Je¿eli linia pojawi³a siê tylko w okienku kontrolnym (C) oznacza to, ¿e nie jesteœ w ci¹¿y.

Wynik niewa¿ny
Wynik uznajemy za niewa¿ny jeœli w ci¹gu 5 minut:
1. Pojawi siê linia tylko w oknie testowym (T) i nie pojawi siê w oknie kontrolnym (C)
2. Nie pojawi siê ¿adna linia w oknie testowym (T) oraz w oknie kontrolnym (C)
W obu przypadkach wynik uznajemy za b³êdny, a test nale¿y powtórzyæ przy u¿yciu nowego zestawu testuj¹cego

Odczyt wyniku

ci¹¿a

brak ci¹¿y

wynik niewa¿ny

Odpowiedzi na ewentualne pytania
Jak wiarygodny jest Bobo Test?
Wiarygodnoœæ testu wynosi ponad 99% i odpowiada wiarygodnoœci testu laboratoryjnego.
Kiedy nale¿y przeprowadziæ test?
Test jest w stanie wykryæ ju¿ 6-dniow¹ ci¹¿ê, jednak¿e ze wzglêdu na mo¿liwoœæ naturalnego poronienia we wczesnym
etapie ci¹¿y, najlepiej wykonaæ test pierwszego dnia spodziewanej miesi¹czki. Najwiêksze stê¿enie hormonu HCG
wystêpuje zazwyczaj w moczu porannym, jednak wysoka czu³oœæ Bobo-Testu pozwala na jego przeprowadzenie o
dowolnej porze dnia.
Jakie czynniki mog¹ wp³yn¹æ na wynik testu?
Je¿eli przeprowadzisz test zgodnie z instrukcj¹ u¿ycia, wynik testu powinien byæ dok³adny. Jednak pewne leki
zawieraj¹ce hormon HCG i niezwykle rzadko wystêpuj¹ce choroby mog¹ fa³szowaæ wynik testu. Spo¿ycie alkoholu,
przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych, leków przeciwbólowych lub antybiotyków nie ma wp³ywu na wynik testu.
Co powinnam zrobiæ je¿eli wynik testu jest pozytywny?
Je¿eli wynik testu jest pozytywny powinnaœ skonsultowaæ siê z lekarzem ginekologiem. Mo¿esz potwierdziæ test robi¹c
go jeszcze raz po trzech dniach. Pamiêtaj, odpowiednie zachowanie we wczesnej fazie ci¹¿y jest wa¿ne, aby zapewniæ
zdrowie dziecka i matki.
Co powinnam zrobiæ je¿eli wynik testu jest negatywny?
Negatywny wynik testu oznacza, ¿e hormon HCG nie zosta³ wykryty i prawdopodobnie nie jesteœ w ci¹¿y. Je¿eli
miesi¹czka nie pojawi siê w ci¹gu kilku dni, powinnaœ powtórzyæ test. Mo¿liwe, ¿e Ÿle wyliczy³aœ dzieñ rozpoczêcia
miesi¹czki.
Czy wynik testu mo¿e siê zmieniæ po pewnym czasie?
Pozytywny wynik testu (ci¹¿a) nie zmieni siê nawet kilka dni po wykonaniu testu.
Wszystkie elementy zu¿ytego testu nale¿y w³o¿yæ do oryginalnego opakowania i postêpowaæ z nimi tak, jak z odpadkami.
Nie nale¿y u¿ywaæ ponownie ¿adnego z elementów zestawu testowego.
Temperatura przechowywania

Przeczytaj instrukcjê

Numer serii

Do jednorazowego u¿ytku

Data wa¿noœci

Do diagnostyki in vitro
- do u¿ytku zewnêtrznego

Producent / Wytwórca

Numer katalogowy

Autoryzowany przedstawiciel w UE

Data ostatniej weryfikacji

Nie u¿ywaæ przy uszkodzonym
opakowaniu

Chroniæ przed wilgoci¹

Przechowywaæ w temp. 15-300C.
Numer serii i data wa¿noœci
na opakowaniu i etykiecie.
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