Intim Candida gyorsteszt
Gyors, egyszerűen használható, otthon elvégezhető teszt a hüvelyi
gombafertőzes kimutatására
Kérem a teszt használata előtt, olvassa el a következő útmutatót!

Eredmények értékelése:

Mikor használjuk a tesztet:

1. Pozitív - Mindkét vonal megjelenése Candida fertőzés
jelenléte.
Figyelem:
Nem számít, hogy melyik vonal a sötétebb.
2. Negatív - Egy vonal megjelenése a kontroll sávban (C).
Nincs Candida fertőzés

A teszt használata akkor javasolt, ha a következő tünetek
valamelyike fennáll:
Akut viszketés
Hüvelyi irritáció, érzékenység, folyás
Kiütés a szeméremajkakon
Égő, viszkető érzés, mely vizeléskor fokozódik

alumínium védőfólia

A teszt behatárolása:

kupak

bemélyedés

bemélyedés
eredményleolvasó
ablak
T=Test
C=Control

mintavételi
pálca

Használati útmutató:

A tesztet csak közvetlenül a használat előtt szabad felbontani.
Ne használja a tesztet, ha a csomagolás sérült.
A teszt elvégzéséhez szükséges egy időmérő eszköz (óra).
Helyezze a tesztet tiszta felületre, és alaposan mosson kezet!
1. Vegye ki a tesztet a lezárt csomagolásból és helyezze egy tiszta
vízszintes felületre.
2. Az egyik kezével fogja meg a tesztkészüléket, a másik kezével
távolítsa el a lila kupakot fedő alumínium fóliát. FIGYELEM! A lila
kupak folyadékot tartalmaz.
3. Vegye ki a csomagolásból a mintavételi pálcát.
4. Helyezze a mintavételi pálcát a hüvelybe, egészen addig, amíg
ujjai el nem érik a szeméremajkakat. A felhelyezett pálcát forgassa
meg legalább ötször azért, hogy mintát tudjon venni a hüvely faláról,
majd óvatosan húzza ki a pálcát a hüvelyből.
5. Helyezze a mintavételi pálcát a lila kupakban található folyadékba
és forgassa meg a pálcát legalább 10-15-ször.
6. Az egyik kezével fogja meg a testkészüléket a másik kezével, pedig
óvatosan forgassa el a lila kupakot (a) az óramutató járásával
ellentétes irányba ütközésig. Így a kupakon és a készüléken található
bevágás találkozik (b).
Kérjük, figyeljen arra, hogy ha nem látja az eredményablakban,
hogy folyadék áramlik akkor meg kell ismételnie a 6. pontban
leírtakat legfeljebb háromszor. Tehát újra el kell forgatnia a
kupakot az eredeti állásba (a). Biztosítsa, hogy a bevágások a
kupakon és a testkészüléken találkozzanak (b).
7. 10 perc elteltével olvassa le az eredményt. Egy kék csík fog
megjelenni a kontroll sávban (C). Pozitív eredmény esetén, még
egy kék vonal fog megjelenni a teszt (T) sávban. Ha nincs
eredmény, várjon további 10 percet de, a várakozási idő
semmiféle képen ne haladja meg a 20 percet!
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In vitro diagnosztikai használatra
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Figyelem:
Ha NEM jelenik meg vonal, vagy csak a TESZT SÁVABAN jelenik
meg vonal, a teszt érvénytelennek tekintendő! Ebben az esetben
új tesztet kell elvégezni az utasítások pontos betartásával.

A hüvelyi gomba teszt nem újrafelhasználható.
A teszt kizárólag akkor működik, ha az utasításokat pontosan
betartja.
Negatív teszteredmény nem zárja ki más fertőzés jelenlétét.
Konzultáljon orvosával!
A teszt nem használható a menstruáció ideje alatt.
Hüvelyi fertőzés, gyógyszeres kezelése után, 7 napot várjon a teszt
elvégzésével!
Hüvely krém,gél, kúp, irrigáló oldat használata után a teszt, 24 óra
múlva végezhető el!
FIGYELEM:
Ne használja a tesztet a csomagoláson feltüntetett lejárati időn túl.
A tesztet száraz helyen, szobahőmérsékleten 8 - 30 Celsius fok
között kell tárolni.
Gyermekek elől gondosan elzárandó.
Kizárólag in vitro diagnosztikai használatra. Belsőleg nem
használható.
Használat után a tesztkészüléket és a mintavételi pálcát dobja a
szemétbe.

Kérdések & Válaszok:

K: Mi a teendő, ha a teszteredmény negatív?
V: Esetleges más fertőzés miatt konzultáljon orvosával.
K: Mi a teendő, ha a teszteredmény pozitív?
V: Kérem, forduljon orvosához, hogy megfelelő kezelésbe
részesüljön.
K: Pozitív eredmény esetén mindkét vonal egyformán erősen
látszik?
V: Nem szükségszerűen. Nem számít, hogy melyik vonal sötétebb,
még ha a vonal halvány, akkor is pozitív az eredmény
K: Mennyire fontos az idő betartása a teszt elvégzése során?
V: A teszt elvégzése során fontos, hogy betartsuk a 10-20 perc
közötti időtartamot. Ne legyen 20 percen túli az
eredményleolvasás.
K: Honnan tudom, hogy a mintavételi pálcát helyesen használom
és elegendő mintát nyertem?
V: A teszt elég érzékeny ahhoz, hogy kis mennyiségű gombát is
kimutasson.
K: Használható-e a teszt, ha hüvelykrémet, gélt, kúpot, irrigáló
oldatot használtam?
V: Ilyenkor a teszt nem használható. Kérjük, várjon 24 órát.
K: Használhatom-e a tesztet, ha hüvelyi fertőzés miatt gyógyszeres
kezelésben részesültem?
V: A gyógyszeres kezelés befejezése után várjon 7 napot, és utána
végezze el a tesztet.
K: Mit jelent, ha a tesztkészülékből folyadék csepeg?
V: Hogy ha minden komponens sértetlen maradt a tesztkészülék
használható. Ha bármely komponens, csomagolás sérült a teszt
nem használható.
K: Mit jelent, ha nem jelenik meg csík az eredmény-leolvasó
ablakban?
V: A teszt érvénytelen.
K: A nap mely időszakában javasolt a teszt elvégzése?
V: A teszt a nap bármely időszakában elvégezhető.
K: Mi a teendő, ha a készülék kupakjában levő folyadék kifolyik a
védőfólia eltávolítása során?
V: Ilyen esetben a teszt nem használható. A kupakban levő
folyadék mennyisége létfontosságú a teszt elvégzéséhez.
K: Mi a teendő, ha a teszt elvégzése előtt leejtettem a mintavevő
pálcát?
V: A teszt nem használható.
K: Ha nem távolítottam el a védőfóliát vagy nem helyeztem bele a
mintavételi pálcát a kupakba, de elforgattam a kupakot, akkor
visszafordíthatom-e a kupakot?
V: Nem. Ha egyszer a tesztkészülék felső részét elforgatta, akkor a
teszt már nem reverzibilis, tehát a teszt nem használható.
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