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BevezetIis 

GRAVI-HCG® 
(KasSellenteSI) 
(TesztkazeNa) 

ln vilro (külsőleg alkalmazandó) diagnosztika, leszt ónellanórzésre 
Utmutaló a teszt haszná/alához - alaposan olvassa e/ használat elóN' 

INTEX 

A GRAVI-HCG" (Kassettentest) (GRAVI-HCG· -Tesztl<azena) a terhesség korai fellSllleréséoek céljaból a humán 
chonooijonadotropln (hCG) vizeletböl törtéI\Ö kvahtativ klfnutatasára szolgáló immunológiai gyorsteszl A vlZelettel 
Orü!O hCG szelektlv kimutatása monoklonáhs antitestek segitségével tOrténlk Magas. 20 mlUlmI-es érzékenysége 
révén a GRAVI-HCG" (Kassenentest) (GRAVI-HCG' -Tesztkazetta) leszt kepes arra. hogy a terhességet mar '9"n 
korai stádiumában megbizhatóan klfnutassa 

A tesztcsoma tartalma: 
A GRAVI-HCG (Kassettentest) (GRAVI-HCG" -Tesztkazetta) teszlcsomag 1 db lesztkazetlát és 1 db használati 
útmutatót tartalmaz. 
A lóhatasakban lévő paramentesitö anyag nem képezi a teszt részét. a tesztcsomag felbontasa után eldobható' 

További szükséges eszközök (nem képezik a csomag részét): 

Edény a mintavételhez és stopperóra. 

A teszt elvégzése: 
A welellmntat tiszta, száraz edénybe gyújlse. Elsősorban reggeli \/1Zeletet ",anion a teszthez felhasználni, amely 
rendszennt magasabb hCG koncentrációt mutat, mindazonáltal bármely napszakban vett VlZeletrninta használható 
A lesztkazetlákat csak a mIntavétel után, közvetlenü! a teszt elvégzése elött szabad kIVenni a lóhatasak!lól hogy 
elkero\Ok a membráncsikra történő páralecsapódást. 

1. Vegye kl a tesztl<azettat a fóhatasakból , és helyezze tiszta, száraz és 
víZSZIntes felületre. 

2. SziVfon fel a pipettával vIZeletel és a pipettát fOggOlegesen tartva 
cseppentsen 120 ~I vizeletet (a mennyiség-JelOlés szenn!, vagy 
három teljes cseppet) levegőbuborék nélkVI a kerek mintanyllásba 
(az ábra szennt) 

3. Három perc múlva de legkésőbb 5 perc ehellével olvassa le az 
eredményt. 

A teszt klértékefése : 
Eredményablak: 

Nem terhes 

Csak a rÖlsaszln ellenörzö vonal (C) látható. A tesztlefÚteten (T) nem 
tapasztalható elszinezödés 

Terhes 

@ @ Értékelhetetlen 

lQJ- l§) 

A rózsaszin ellenörzö vonal (C) meUett a teszt ablakban (T) IS megjeleOIk egy 
azonos er6Sségu, vagy gyengébb r6zsaszln vonal 

AmennYIben nem látható a rózsaszin ellenörzO vonal (C). a teszt 
értékelhetetlen Ké~Ok ISI11étel)e meg a VIzsgálatot egy ÚJ tesztkazettával. 

A teszt akkor ls értékelhető. ha az ellenönO VOIlai halványabb színű. mint a tesztvonal. 

A pozitfv eredmény azt muta~a , hogy Ön valószJnüleg temes. További útrnutatásért kérjOk, keresse fel OfVOS3t' 
A negatív eredményt egy héttel később, illetve a menslruád6s vérzés Ismételt kimaradása utan felOl kell vIzsgáIni a 
GRA VI-HeG" teszt újbóli elvégzésével. Amennyiben annak eredménye ismételten negativ, ké~Ok, keresse fel 
orvosát! 
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AmennyIben kérdései merOlnek fel az eredményekkel kapcsolatban, vagy a hCG vizsgálat kIértékelése problémat 
jelent Önnek, kéJje orvosa tanácsát. 

Kérdések és válaszok 
Alkohol, kávé vagy ételek befolyásolhatják.e a tesZI eredményét? 
Nem 
Miért szűkséges a menstruációs vérzés kimaradása utáni napon a reggeli elsó vizeletet használni a vizsgálat 
elvégzésekor? 
A reggelI vizeletben· mIután az éjszaka folyamán hosszabb ideig gyűlik a húgyhólyagban • magno a hCG 
kOl'CentráClÓja Fontos teMt ezt az első vIzeietet használO!. hogy már a menstruáCIÓS vérzés kImaradása utánI első 
Moon a lehető legbiztosabb eredményt kapja 
A tesztvonal ro halvány rózsaszin e/szinezödése is jelezhet terhességet? 
Igen. mar Mlvány rózsaSlIn elszlnezodés IS terhességet Jelezhet. 
Honnan tudhatom, hogya tesZI működött·e? 
Amennyiben a rózsaszín elleJ'IÓIZő vonal (c) m"91eleOlk . a teszt jól működött 

Ké~ű". vegye figyelembe hOgy bizonyos heG taJlalmú gyógyszerek szedése fals poZitiv eredményhez vezethet 

Fontos tudnivalók: 

• A tesztcsomagot ne hasznalja fel a kanon csomagoláson feltüntetett lejárati dátum után 
• A csomagot óvni kell a hOmérséktet ingadozásától. 2 és 30' C közott kell tárolni. A tesztet 15 és 28'C között 

kell elvégezni 
• A csomagot csak közvetlenül felhasznalás elOtt szabad kinyitni 
• A reakció kezdete után továbbI vizeletet hozzáadn, nem szabad 
• A teszt csak egyszer használható 

A teszt elvégzése előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót es pontosan kövesse azt 
A teszt nem helyettesltheo az orvosi vizsgalato!. Kétség vagy hlbas all<almazas esetén fordu lion orvosa hoz , 

• A csomag tartalma csak külsőleg alkalmazható' 
• Gyermekektöl távol tartandó 

CIkkszám: 
GH3301 : GRAVI-HCG"(Kassettentest) (GRAVI-HCG~ · Tesztkazetta) 1 db·os tesztkazeha csomag 

SZIMBÓLUMOK 

ln vitro (kűlsöle9 
lli'2l alkalmazandó) 

diagnosztikum 

Egyszeri használatra 

Szavatossági idö 

Gyártja: INTEX Pharma GmbH, Im Kranzliacker 9, 0·79576 Weil am Rhein 
Forgalmazza: INTEX Pharmazeubca AG. Hofackerstrasse 77. CH-4132 Multenz 

INTEX DIAGNOSTlKA 

Gyártó: Forgalmazó: Forgalmazó: 

INTEX Pharma GmbH INTEX Pharmazeutica AG IOSAN Kft. 

Im Kranzhacker9 
D·79576\~!lamRhelO 
Tel (0049)76219409080 
FaJC(0049)76219409084 

service@intex
diagnostika com 
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CH-4.132 Muttenz 
Tet (0041)61 4659070 
Fax (0041)614650071 
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