
Consulte o folheto informativo! 
Manter o teste fora do alcance das crianças.
Não utilizar o teste após o prazo de validade. 
Conservar os componentes do teste entre 4 °C e 30 °C. 
Utilizar cada dispositivo de teste apenas uma vez. 
Não desmontar o dispositivo de teste. 
Teste apenas para uso externo. 
Produto para diagnóstico in vitro 
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5 min > 99 %
Precisão

TESTE DE AUTODIAGNÓSTICO
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Distribuidor: PT – PAUL HARTMANN LDA
  2685-378 Prior Velho
  info@pt.hartmann.info

Informação importante:
No caso de uma concentração de hCG muito baixa – p. ex., no caso de o teste ser efetuado demasiado cedo ou com urina muito diluída – 
o teste pode apresentar um resultado negativo apesar da existência de uma gravidez. Inversamente, mesmo com um resultado positivo 
é possível abortar espontaneamente o que é bastante frequente nas primeiras quatro semanas. Caso não tenha a certeza, consulte 
sempre o seu médico ginecologista e/ou repita o teste de deteção precoce.

Gravidez
Teste de deteção precoce 
com indicador de semanas

Armazenamento:
 • Conserve o teste de deteção precoce e todos os componentes entre  
4 °C e 30 °C.

Prazo de validade:
 • Com a conservação acima indicada, ver prazo de validade no invólucro  
de alumínio do dispositivo de teste e na embalagem exterior.

Precisão:
 • A precisão é superior a 99 %.

Utilização:
 • Retire o dispositivo de teste do invólucro de alumínio imediatamente  
antes de efetuar o teste.

 • Recomenda-se que efetue o teste de manhã, uma vez que  
a concentração de hCG é mais elevada na urina da manhã.

 • Não utilizar caso o invólucro de alumínio tiver sido aberto ou o dispositivo 
de teste se encontrar danificado.

Eliminação:
 • Todos os componentes podem ser eliminados juntamente com a embalagem 
no lixo doméstico.

 • A saqueta desidratante contida no interior do invólucro de alumínio pode 
ser eliminada.

Seguramente pretende uma resposta rápida e fiável a esta importante questão. 
Se a resposta for «Sim», de certeza que também deseja saber de quantas 
semanas está grávida.

Tomar conhecimento da situação: Teste de deteção precoce 
de gravidez e indicador de semanas num só  
Com o teste de deteção precoce de gravidez com indicador de semanas, 
poderá saber se está grávida a partir do 10.º dia após a fecundação - portanto, 
mesmo antes do atraso menstrual. E se sim, de quantas semanas. O teste de 
deteção precoce de gravidez informa-a se está grávida logo que exista uma 
concentração de hCG de 12 UI/l (Unidades Internacionais por litro) na urina. 
No caso de um resultado positivo, deve consultar o seu médico ginecologista.

Qual a fiabilidade do teste Veroval®?

O teste de gravidez de deteção precoce com indicador de semanas foi 
desenvolvido com a finalidade de disponibilizar a precisão e fiabilidade dos 
diagnósticos modernos, para uso doméstico. Baseia-se na deteção imunológica 
da hormona da gravidez hCG (gonadotropina coriónica humana) e está em 
conformidade com a investigação científica moderna. Estudos de avaliação 
de desempenho confirmam uma precisão superior a 99 %.

A realização do teste é complicada?

Não: Necessitará apenas de um relógio com indicação de segundos e –  
se preferir o método do copo – um recipiente limpo. O procedimento exato 
para realização do teste é descrito no verso.

Dados de desempenho:
Para este teste foi calculado, num estudo clínico com 43 voluntários, entre os quais 
mulheres com valores hCG criticamente baixos, assim como mulheres com  
suspeita de gravidez, uma precisão e especificidade superior a 99%. Os valores de 
referência derivam de especificações hCG por meio de equipamentos de  
análise hormonal.

Grávida ou não? O que devo ter em atenção?
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Gravidez 
Teste de deteção precoce com indicador de semanas. Como se faz:

TESTE DE AUTODIAGNÓSTICO

Método do copo:
 • Execute a colheita de urina e mergulhe o dispo-
sitivo de teste até à profundidade máxima de 
imersão durante cerca de 3 segundos.

 • Retire o dispositivo de teste do invólucro 
de alumínio (guardar a embalagem).

Método direto:
 • Mantenha o dispositivo de teste durante cerca 
de 3 segundos diretamente sob a urina.

Conteúdo:
 • 1 embalagem com invólucro de alumínio 
com um dispositivo de teste
 • 1 folheto informativo

 • Coloque o dispositivo de teste sobre o invólucro de alumínio e não o mova.
 • Após exatamente 5 minutos poderá efetuar a leitura do resultado. Se efetuar a leitura 
posteriormente, a determinação da semana não poderá ser avaliada com segurança.

Abertura para a 
amostra de urina

Profundidade  
máx. de imersão

Não grávida Resultado inválidoGrávida

Se surgir apenas uma linha 
violeta (linha de controlo) na 
área superior do campo de 
resultado, o teste foi efetuado 
corretamente mas não foi  
detetada hCG. Não existe 
gravidez.

Se o período menstrual não  
surgir após uma semana de 
atraso, recomenda-se que 
consulte o seu médico.  
Em caso de falha do período, 
evite potenciais riscos como 
radiografias ou abuso de álcool.

Informação importante:

Após 20 minutos deixa de ser possível avaliar com precisão se está grávida. O facto de a embalagem se encontrar danificada, a conservação errada ou um  
erro na utilização (p. ex., quantidade insuficiente de urina), podem causar resultados inválidos. Neste caso, conserve todos os materiais do teste e entre em contacto 
connosco: info@pt.hartmann.info

O teste é considerado inválido se, 
após 5–10 minutos, não surgir 
uma linha violeta no campo de 
resultado ou se surgir apenas a 
linha de teste.

Existem dois métodos de execução:

Medicamentos ou doenças (p. ex., 
doenças trofoblásticas) podem 
influenciar os seus níveis de hCG 
e distorcer o resultado. A pílula 
contracetiva não influencia o teste.

Linha de 
controlo  
(C)

Linha de 
teste (T)

Se surgirem duas linhas violetas no campo de resultado, 
comprovou-se a existência de hCG na urina. A gravidez 
confirma-se, mesmo que a linha inferior (T) seja muito 
ténue. Para a avaliação da semana de gravidez, faça o 
resultado corresponder a uma imagem. A semana de 
gravidez é calculada mediante o primeiro dia do seu 
último período menstrual.

Uma linha de teste fraca pode ser indicativa de início de 
uma gravidez ou de uma fraca implantação do embrião.  
É muito importante tomar precauções, de forma a prevenir 
o nascimento prematuro. Consulte imediatamente o seu 
médico para assegurar a sua saúde e a do seu bebé.  
Evite possíveis riscos para o embrião (p. ex: radiografias).

Semana após a 
fecundação

Semana de gravidez


