DOMOWY TEST CI¥¯OWY
JEDNORAZOWEGO U¯YTKU
Instrukcja u¿ycia
Bobo-test strumieniowy jest szybkim i prostym w u¿yciu testem ci¹¿owym do domowego u¿ytku. Wynik testu pojawia siê w ci¹gu 5 minut.
Test mo¿na stosowaæ ju¿ po 7 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.
Wyrób do samodzielnego zastosowania.
Test do diagnostyki in vitro (wy³¹cznie do u¿ytku zewnêtrznego).

Przed przeprowadzeniem testu
l
Uwaýnie przeczytaj caùà instrukcjæ uýycia. Jeýeli masz jakieú 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 jeýeli nie jesteú gotowa do przeprowadzenia testu.
l
Nie uýywaj testu po przekroczeniu daty waýnoúci wydrukowanej na opakowaniu i etykiecie.
l
Test przechowuj w szczelnym opakowaniu w temperaturze pokojowej: 3-300C
l
Przechowuj test z dala od dzieci.
l
Po wykonaniu testu nie naleýy podejmowaã ýadnych dziaùañ o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Zawartoœæ opakowania
Opakowanie zawiera plastikowy test w zapieczêtowanej folii oraz instrukcjê u¿ycia.
plastikowa nasadka

pasek do
absorpcji moczu

okno testowe
T - pasek wyniku

C - pasek kontrolny

uchwyt

Opis p³ytki testowej (Rys.1)
UWAGA: wewn¹trz torebki foliowej znajduje siê saszetka poch³aniaj¹ca wilgoæ, któr¹ nale¿y wyrzuciæ

Sposób u¿ycia
1. Wyjmij test z foliowego opakowania. Nastêpnie zdejmij plastikow¹ nasadkê z paska do absorpcji moczu.
Pamiêtaj, aby nie dotykaæ palcami do paska absorpcyjnego.
2. Test powinien byæ trzymany za uchwyt tak, aby widoczne by³o okno testowe. Na 5 sekund skieruj pasek absorpcyjny bezpoœrednio na
strumieñ moczu. Jeœli nie mo¿esz utrzymaæ strumienia moczu przez 5 sekund, mo¿esz umieœciæ mocz w czystym i suchym pojemniku, a
nastêpnie zamoczyæ w nim 2/3 paska absorpcyjnego na 10 sekund.
3. Zakryj pasek absorpcyjny plastikow¹ nasadk¹. Po³ó¿ test na p³askiej powierzchni, aby widzieæ okno testowe.
4. Od tego momentu zacznij mierzyæ czas. Kiedy mocz zostanie wch³oniêty, w oknie testowym w pozycji paska kontrolnego C powinnaœ zobaczyæ
ró¿owy pasek, który kontroluje dzia³anie testu.
5. Dok³adny wynik mo¿na odczytaæ w oknie testowym po 5 minutach (zob. rys. 2,3,4). Wynik pozytywny (ci¹¿a) powinien pojawiæ siê w czasie
krótszym ni¿ 5 min. Natomiast w celu potwierdzenia negatywnego wyniku (brak ci¹¿y) nale¿y poczekaæ pe³ne 5 minut. Po odczytaniu wyniku
wyrzuciæ test. W przypadku negatywnego wyniku (brak ci¹¿y) nie nale¿y sugerowaæ siê zmianami w okienku testowym po up³ywie 5 minut,
poniewa¿ na skutek zachodz¹cych reakcji chemicznych wynik pokazany po tym czasie mo¿e byæ zafa³szowany.
UWAGA: Nie zale¿nie od tego czy jesteœ w ci¹¿y czy nie, w oknie testowym powinien pojawiæ siê pasek kontrolny C (rys. 2).
Obecnoœæ paska informuje, ¿e test dzia³a prawid³owo. Brak paska kontrolnego C informuje, ¿e test zosta³ przeprowadzony nieprawid³owo.
Test nale¿y powtórzyæ przy u¿yciu nowego zestawu testowego.

Interpretacja wyników
Tylko linia kontrolna C

Tylko linia kontrolna C i linia testu T

Brak linii kontrolnej C
lub pojawi siê tylko linia testu T

C
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C

T
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Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Brak ci¹¿y

Ci¹¿a

Wynik niewa¿ny

Jeœli w oknie testowym pojawi siê tylko
linia kontrolna C oznacza to, ¿e nie jesteœ
w ci¹¿y.

Jesteœ w ci¹¿y, jeœli w oknie testowym
pojawi¹ siê dwie ró¿owe linie: kontrolna
C i testowa T Nawet jeœli linia testowa T
jest ledwo widoczna oznacza ona, ¿e
jesteœ w ci¹¿y. Kolory obu linii mog¹ siê
lekko ró¿niæ.

Jeœli w ci¹gu 5 minut w oknie testowym T
nie pojawi siê linia kontrolna C lub pojawi
siê linia testowa T - wynik b³êdny. Nale¿y
powtórzyæ badanie u¿ywaj¹c nowego
testu.
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Odpowiedzi na najczêœciej zadawane pytania
Jak dzia³a test?
Bobo-test strumieniowy zosta³ zaprojektowany tak, aby wykrywaæ nawet niewielkie iloœci hormonu ci¹¿owego HCG (gonadotropina
kosmówkowa) w moczu. Hormon ten jest produkowany przez organizm tu¿ po zap³odnieniu, a jego poziom wzrasta znacz¹co w pierwszych
trzech miesi¹cach ci¹¿y.
Bobo-test strumieniowy jest wyj¹tkowo czu³ym testem przeznaczonym do wykrywania hormonu HCG ju¿ w 2-3 dni od momentu wzrostu HCG.
Wykrywa go o oko³o 50% szybciej ni¿ inne testy.

Kiedy mo¿na wykonaæ test?
Odczekaj 7 dni po stosunku zanim przeprowadzisz test. Je¿eli min¹³ pierwszy dzieñ spodziewanej miesi¹czki test mo¿na przeprowadziæ o ka¿dej
porze dnia. Jeœli nie min¹³ jeszcze pierwszy dzieñ spodziewanej miesi¹czki do przeprowadzenia testu nale¿y u¿yæ pierwszego porannego moczu.
Pozytywny wynik znaczy, ¿e jesteœ w ci¹¿y, natomiast negatywny powinien byæ powtórzony w dniu spodziewanej miesi¹czki.

Czy do przeprowadzenia testu mo¿na u¿yæ pojemnika?
Tak, je¿eli próbka moczu jest gromadzona w czystym i suchym pojemniku i natychmiast zostanie wykorzystana do przeprowadzenia testu.
Zastosuj siê wówczas do punktu 2 opisanego w czêœci "Sposób u¿ycia".

Czy karminie piersi¹ i picie alkoholu maj¹ wp³yw na wynik?
Nie.

Co mam zrobiæ kiedy wynik jest pozytywny?
Powinnaœ skonsultowaæ siê z lekarzem ginekologiem. Mo¿esz potwierdziæ test robi¹c go jeszcze raz po trzech dniach. Pamiêtaj, ¿e odpowiednie
zachowanie we wczesnej fazie ci¹¿y jest wa¿ne, aby zapewniæ zdrowie matce i dziecku.

Co powinnam zrobiæ kiedy wynik jest negatywny?
Negatywny wynik testu oznacza, ¿e hormon HCG nie zosta³ wykryty i prawdopodobnie nie jesteœ w ci¹¿y. Jeœli miesi¹czka nie pojawi siê w ci¹gu
kilku dni mo¿liwe jest, ¿e Ÿle wyliczy³aœ dzieñ rozpoczêcia okresu. Wówczas powinnaœ powtórzyæ test. Je¿eli ponowna próba wskazuje
negatywny wynik, a oczekiwana miesi¹czka nie wystêpuje, powinnaœ skontaktowaæ siê z lekarzem.

Jakie czynniki mog¹ wp³ywaæ na wynik testu?
Je¿eli przeprowadzisz test zgodnie z instrukcj¹ u¿ycia wynik testu powinien byæ dok³adny. Jednak¿e pewne rzadkie choroby i niektóre leki
stosowane w leczeniu niep³odnoœci zawieraj¹ce hormon HCG mog¹ wp³ywaæ na wyniki. Leki przeciwbólowe oraz tabletki antykoncepcyjne nie
maj¹ wp³ywu na wynik testu.

Co mam zrobiæ jeœli nie jestem pewna co do koloru linii w oknie testowym?
Je¿eli wynik testu jest pozytywny (ci¹¿a), w oknie testowym pojawi¹ siê dwie, ró¿owe linie w ci¹gu 5 min. od wykonania testu. Rezultat jest
pozytywny bez wzglêdu na fakt, jak silny lub s³aby jest kolor linii. Jednak¿e, gdy chcesz siê jeszcze bardziej upewniæ, powtórz test po 3-4 dniach
kiedy poziom hormonu HCG wzroœnie, linie bêd¹ ciemniejsze.

Czy wynik mo¿e siê zmieniæ po d³u¿szym czasie?
Je¿eli w oknie testowym pojawia siê tylko linia kontrolna C (brak ci¹¿y), to po okresie d³u¿szym ni¿ 5 min. nie nale¿y odczytywaæ wyniku,
poniewa¿ w teœcie nadal zachodz¹ reakcje chemiczne, które mog¹ zmieniaæ obraz przeprowadzonego 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.
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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. 3-300C.
Numer serii i data wa¿noœci
na opakowaniu i etykiecie.
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