
Vegye figyelembe a használati utasításban leírtakat! 
A tesztet tartsa gyermekektől elzárva.
Ne használja fel a tesztet a lejárati dátum után. 
A tesztkomponenseket 4 ºC – 30 ºC közötti hőmérsékleten kell tárolni. 
Mindegyik tesztpálcát csak egyszer szabad használni. 
Ne szedje szét a tesztpálcát. 
Kizárólag külső használatra szolgáló teszt 
In vitro diagnosztikum saját felhasználásra 
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5 perc > 99 %
Megbízhatóság
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Fontos megjegyzés:
Túl alacsony hCG-koncentráció mellett – pl. a teszt túl korai elvégzése vagy erősen hígított vizelet esetén – negatív eredmény jelenhet 
meg, bár a terhesség fennáll. Ezzel szemben a terhesség pozitív eredmény esetén is megszakadhat, ami elég gyakran előfordul az első 
négy hétben. Ezért nem egyértelmű esetekben mindig forduljon nőgyógyászhoz, és/vagy adott esetben ismételje meg a tesztet.

GYORSTESZT

Terhesség
Korai terhességi teszt hét meghatározásával

Tárolás:
 • A tesztet és az összes komponensét 4 ºC – 30 ºC közötti hőmérsékleten  
kell tárolni.

Eltarthatóság:
 • A fent megadott körülmények között történő tárolás melletti eltarthatósági 
dátum a tesztpálca fóliacsomagolásán és a külső csomagoláson olvasható.

Megbízhatóság:
 • A megbízhatóság több, mint 99 %.

Alkalmazás:
 • A tesztpálcát csak közvetlenül a teszt végrehajtása előtt vegye ki  
a fóliacsomagolásból.

 • A tesztet ajánlott reggel elvégezni, mivel a reggeli vizeletben  
a legmagasabb a hCG koncentrációja.

 • Ne használja, ha a fóliacsomagolást felnyitották, vagy a tesztpálca  
megsérült.

Ártalmatlanítás:
 • Az összes komponens a csomagolással együtt a háztartási hulladékba 
dobható.

 • A fóliacsomagolásban található szárítószer kidobható.

Vegye figyelembe:
 • Az alkalmazott tesztanyagok (pl. antitestek) potenciálisan fertőző anyagok, 
amelyek azonban nem jelentenek veszélyt, ha az összes tesztösszetevőt  
a használati utasítás szerint alkalmazzák.

Terhes vagy nem terhes? Mire kell figyelnem?

www.veroval.hu

Ebben a fontos kérdésben nyilvánvalóan szeretne gyors és megbízható választ. 
Ha a válasz „igen”, biztosan azt is szeretné tudni, hogy a terhesség hányadik 
hetében van.

Derítse ki, mi a helyzet:  
Korai terhességi teszt a terhességi hét meghatározásával
A terhességi hét meghatározására is kiterjedő korai terhességi teszt. A tizedik 
naptól a megtermékenyítés után számítva (azaz még a menstruáció kimaradá-
sa előtt) meghatározható, hogy fennáll-e a terhesség. És amennyiben igen,  
az is kiderül, hogy hányadik hétben van. A korai terhességi teszt kimutatja, 
hogy terhes-e, amint a hCG-koncentrációja eléri a 12 NE/l (nemzetközi egység 
per liter) értéket a vizeletében. Pozitív eredmény esetén beszélje meg 
nőgyógyászával a további teendőket.

Mennyire megbízható a Veroval® teszt?

A terhességi hét meghatározásával járó gyors terhességi tesztet azzal a céllal 
fejlesztették ki, hogy a modern diagnosztika pontosságát és biztonságosságát  
otthoni, saját használatra is elérhetővé tegyék. A teszt a hCG (humán 
koriongonadotropin) terhességi hormon immunológiai kimutatásán alapul,  
és ezáltal megfelel a legkorszerűbb orvosi kutatásoknak.  
A teljesítőképesség-értékelési vizsgálatokkal megállapított  
megbízhatóság több, mint 99 %.

A teszt elvégzése bonyolult?

Nem: Mindössze egy másodperc-kijelzős órára és egy tiszta tartályra van 
szüksége, ha a poharas módszert részesíti előnyben. A teszt pontos menete  
a hátoldalon található
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Terhesség 
Korai terhességi teszt hét meghatározásával és a következőképpen kell alkalmazni:

GYORSTESZT

Poharas módszer:
 •  Vegye le a vizeletmintát, és merítse bele  
a tesztpálcát  a maximális mélységig kb.  
3 másodpercre.

 • Vegye ki a tesztpálcát a fóliacsomagolásból 
(bontsa fel a csomagolást).

Közvetlen módszer:
 • A tesztpálcát tartsa kb. 3 másodpercig  
közvetlenül a vizeletsugárba.

Tartalom:
 • 1 fóliacsomagolás, amely tesztpálcát és 
szárítószert tartalmaz
 • 1 használati utasítás

 • A tesztpálcát helyezze a fóliacsomagolásra, és ne mozgassa.
 • Pontosan 5 perc múlva olvassa le az eredményt. Későbbi leolvasás esetén a terhességi hét 
meghatározását már nem lehet biztonságosan értékelni.

Nyílás a 
vizeletmintához

Max. bemerítési 
mélység

Nem terhes Érvénytelen eredményTerhes

Ha csak egy lila vonal (kontrollvonal) 
jelenik meg az eredménymező 
felső tartományában, a tesztet 
helyesen végezték el, de hCG  
nem mutatható ki. Ekkor  
feltételezhetően Ön nem terhes.

Ha a ciklusa az esedékesség napjától 
számított egy héten belül nem 
kezdődik el, azt javasoljuk, hogy 
keresse fel orvosát. Késedelmes 
ciklus esetén kerülje el a lehetséges 
kockázatokat, mint a röntgensugarat 
vagy túlzott alkoholfogyasztást.

Megjegyzés:

20 perc után már nem lehet biztonságosan értékelni, hogy Ön terhes-e vagy sem. Az érvénytelen eredmény oka lehet a sérült fóliacsomagolás, a helytelen tárolás 
vagy az alkalmazási hiba (pl. túl kis mennyiségű vizelet). Ilyen esetben tegye félre az összes tesztanyagot, és írjon az info@hu.hartmann.info címre.

A teszt érvénytelennek tekinthető, 
ha az eredménymezőben 5 –10 
perc után nem jelenik meg lila 
vonal, vagy csak a tesztvonal 
látható.

A teszt elvégzésének két módszere van:

Olyan gyógyszerek vagy betegségek 
(pl. trofoblasztos betegségek), 
amelyek befolyásolják a hCG-szintet, 
eltorzíthatják az eredményeket.  
A kereskedelmi forgalomban 
kapható fogamzásgátó tabletta 
viszont nem zavarja a tesztet.

Kontroll-
vonal (C)

Teszt-
vonal (T)

Ha két lila vonal jelenik meg az eredménymezőben,  
a teszt hCG jelenlétét igazolta a vizeletben. Ilyenkor 
feltételezhető, hogy Ön terhes, még akkor is,  
ha a két színes vonal közül az alsó csak nagyon 
halvány. A terhesség hetének megbecsüléséhez  
az eredményét egy képpel kell összehasonlítania.  
A terhességi hét becslése az Ön utolsó ciklusának  
első napja segítségével történik.

A halvány tesztvonal terhesség kezdetére vagy rosszul 
implantálódott embrióra utalhat. A terhesgondozás fontos. 
Haladéktalanul forduljon orvoshoz, hogy gondoskodjon 
saját és kisbabája egészségéről. Kerülje el a magzatot érintő 
esetleges kockázatokat (pl. röntgensugárzás).

Megtermékenyítés 
utáni hét

Terhességi hét


