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Egylépéses Ultra Terhességi Tesztcsík  
(Vizelet/Szérum) 

Használati Utasítás 
REF FHC-U201 magyar  

Gyors, egylépéses vizsgálat a humán chorion gonadotropin (hCG) kvalitatív kimutatására vizeletbıl vagy 
szérumból. 
Csak laboratóriumi in vitro diagnosztikai felhasználásra! 

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS 

A hCG Egylépéses Ultra Terhességi Tesztcsík (Vizelet/Szérum) gyors, kényelmes diagnosztikum a hu-
mán chorion gonandotropin (hCG) hormon vizeletbıl és szérumból történı kvalitatív kimutatására, a 
terhesség korai felismerésére. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A humán chorion gonandotropin egy glukoprotein hormon, amelyet a fejlıdı placenta termel röviddel a 
megtermékenyülés után. Normál terhességnél, a hCG hormon 7-10 nappal a fogamzás után kimutatható 
mind a szérumból, mind a vizeletbıl.1,2,3,4 A hCG hormon szint folyamatosan és gyorsan nı, az elsı el-
maradt menstruációig a 100 mIU/ml értékre emelkedhet, majd a csúcsot a terhesség 10-12. hetében éri el 
100000-200000 mIU/ml maximális értékkel. A hCG hormon korai megjelenése a vérben és a vizeletben 
közvetlen a fogamzás után lehetıséget nyújt a terhesség korai megállapítására. 
A hCG Egylépéses Ultra Terhességi Tesztcsík (Vizelet/Szérum) gyors teszt a jelenlevı hCG hormon 
kvalitatív kimutatására, 10 mIU/ml érzékenységgel. A tesztcsík monoklonális és poliklonális antitestek 
kombinációjával szelektíven jelzi a növekvı hCG szintet a vizeletben. A tesztcsík nem mutat keresztre-
akciót a szerkezetileg hasonló glukoprotein hormonokkal, mint hFSH, hLH és hTSH, magas fiziológiás 
koncentrációk esetén sem. 

ELV 

A hCG Egylépéses Ultra Terhességi Tesztcsík (Vizelet/Szérum) gyors, kényelmes diagnosztikum a hu-
mán chorion gonandotropin (hCG) hormon vizeletbıl/szérumból történı kvalitatív kimutatására, a ter-
hesség korai felismerésére. A teszt két vonallal mutatja az eredményt. A tesztcsík a teszt zónában speci-
fikus hCG antitest-színezék konjugátumot, a kontroll zónában kecske poliklonális antitestet és színezé-
ket tartalmaz. A tesztcsíkot a vizeletmintába merítve, a vizelet a kapilláris hatásra felszívódik, és a teszt 
(T), illetve kontroll zónában (C) színes vonalat mutat. A teszt zónában (T) megjelenı színes vonal pozi-
tív, hiánya negatív eredményt jelez. Az eljárás ellenırzésére a kontroll zónában (C) a tesztcsík helyes 
mőködését mutató színes vonal jelenik meg, igazolva, hogy a minta mennyisége és felszívódása megfele-
lı volt. 

REAGENSEK 

A tesztcsík anti-hCG részecskét és anti-hCG membránhoz kötött részecskéket tartalmaz. 

FIGYELMEZTETÉS 

• Csak laboratóriumi felhasználásra használható in vitro diagnosztikum. Lejárati idın túl ne használja! 
• Felhasználásig tartsa a tesztcsíkot mőanyag csomagolásban és csak a használat elıtt bontsa fel! 
• Minden mintát, mint potenciálisan fertızı anyagot kell kezelni és annak megfelelıen kell megsem-

misíteni! 
• A használt csíkokkal a fertızı anyagokra vonatkozó elıírások szerint kell eljárni! 

TÁROLÁS ÉS STABILITÁS 

A tesztet szobahımérsékleten (2-30°C) fénytıl, nedvességtıl, fagytól védve tároljuk. Felhasználható a 
csomagon feltüntetett ideig. A tesztcsíkot hagyja becsomagolva a felhasználásig. NE FAGYASSZA 
LE!  Ne használjon lejárt tesztet! 

MINTAVÉTEL ÉS EL İKÉSZÍTÉS 

Vizeletminta 
A vizeletmintát tiszta, száraz edénybe vegye. A legtöbb hormont a reggeli elsı vizelet tartalmazza, de 
bármikor vehet mintát. Ha a vizeletminta látható csapadékot tartalmaz, centrifugálás, szőrés, vagy ülepí-
tés szükséges.  

Szérumminta 
A vérvétel antikoagulanst nem tartalmazó aszeptikus csövekbe történik. A szérumot minél hamarabb el 
kell választani, hogy elkerülje a hemolizálást. Lehetıleg tiszta, nem hemolizált szérumot használjon. 

Mintatárolása 
A vizeletminta 2-8oC hımérsékleten 48 órát tárolható. Hosszabb tárolása –20oC-on fagyasztva lehetsé-
ges. A fagyasztott mintát a vizsgálat elıtt fel kell olvasztani, és meg kell keverni.  

ANYAGOK 
Készlet tartalmaz 

• Tesztcsík.                                            •   Használati Utasítás. 
Készlet nem tartalmazza 

• Vizelet győjtı pohár           •    Stopper 

HASZNÁLAT 

A vizsgálat elıtt hagyja a tesztcsíkot, a vizeletet vagy a szérumot és/vagy a kontrollokat szobahı-
mérsékleten (15-30°C) a hımérséklet kiegyenlítıdéséig. 
1. Tartsa a mőanyag tasakot szobahımérsékleten mielıtt kinyitja. Vegye ki a tesztcsíkot és használja 

fel gyorsan, ahogy lehet. 
2. A nyilak irányával lefelé, függılegesen tartva, merítse a tesztcsíkot a vizeletmintába 10-15 má-

sodpercre. Ne merítse a MAX jelzés alá. (Lásd ábra) 
3. Helyezze a tesztcsíkot nem nedvszívó, jól megvilágított vízszintes felületre és indítsa el a stoppert 

és várjon amíg a színes csík(ok) megjelennek. 3 perc múlva olvassa le az eredményt vizelet vizs-
gálatakor és 5 perc múlva szérum vizsgálatakor. A vizsgálat 10 perc után nem értékelhetı. 

 

ÉRTÉKELÉS 

POZITÍV:* Két határozott vonal jelenik meg a tesztcsíkon. Az egyik vonalnak a kontroll zónában 
(C), a másiknak a teszt zónában (T) kell lennie. 
*MEGJEGYZÉS: A teszt zónában (T) lévı vonal intenzitása a minta hCG koncentrációjának a függ-
vénye, ezért bármely halvány vonalat pozitívként kell értékelnünk. 
NEGATÍV: Egy színes vonal jelenik meg a kontroll zónában (C). A teszt zónában (T) nem jelenik 
meg rózsaszín vagy piros csík. 
NEM ÉRTÉKELHET İ: Ha nem jelenik meg vonal a kontroll zónában (C). A hibát a nem megfe-
lelı mennyiségő minta, esetleg a tesztlap hibája okozhatja. A vizsgálatot meg kell ismételni! Az  ismétlı-
dı hibáról kérjük tájékoztassa szállítóját. 

MINİSÉGELLENİRZÉS 

A színes csík megjelenése a kontroll zónában (C) az eljárás ellenırzése. Megerısíti, hogy a minta meny-
nyisége elegendı, a beszívódás megfelelı volt és az elıírás szerint használta a tesztet. 
Ajánlott pozitív hCG kontroll (10-250 mIU/ml hCG) illetve negatív hCG kontroll (0 mIU/ml hCG) vizs-
gálat elvégzése új szállítmány esetén. 

VIZSGÁLAT KORLÁTAI 

1. A hCG Egylépéses Ultra Terhességi Tesztcsík (Vizelet/Szérum) egy elızetes kvalitatív teszt. Nem 
alkalmas sem a hCG hormon kvantitatív értékének, sem a koncentráció növekedési ütemének a 
meghatározására. 

2. Nagyon híg vizeletmintában, amelyet az alacsony fajsúly is mutat, a hCG színt alacsony lehet. Ha a 
terhesség gyanúja fennáll, két nap múlva reggeli elsı vizelet mintával a vizsgálatot meg kell ismétel-
ni. 

3. Röviddel a pete beágyazódása után a hCG színt nagyon alacsony, kisebb, mint 50 mIU/ml. Mivel a 
terhességek jelentıs része természetes úton megszakad a terhesség elsı harmadában,5 az elsı heti 
eredményt 2 nap múlva reggel meg kell ismételni. 

4. .A teszt fals pozitív eredményt adhat. Számos betegségben, mint a méhen kívüli terhesség, a 
trophoblast megbetegedések, néhány daganatos betegség, pl. hererák, prosztatarák, mellrák és tü-
dırák6.7 emelkedett hCG szintet okoz. A pozitív teszt eredmény ezért nem feltétlenül elegendı a 
terhesség diagnosztizálásához, hacsak nem kizárhatók a felsorolt betegségek. 

5. A teszt fals negatív eredményt adhat, ha a hCG színt a teszt érzékenységnél alacsonyabb. Feltétele-
zett terhesség esetén a tesztet 2 nap múlva reggeli vizeletbıl meg kell ismételni. Ha a terhesség fel-
tételezhetı, de a teszt ismételten negatív eredményt mutat, keresse fel az orvosát. 

6. Mint bármely meghatározásnál, amelyik egér-antitestet alkalmaz, fennáll a lehetısége, hogy a min-
tában interferencia lépjen fel human anti-egér antitesttel (HAMA). Olyan betegektıl kapott minták, 
akik korábban monoklonális antitest készítményt kaptak diagnózis vagy terápiás célból, tartalmaz-
hatnak HAMA antitestet. Ezek a minták fals pozitív vagy fals negatív eredményt mutathatnak. 

7. A teszt a terhesség valószínőségének diagnosztizálására alkalmas. A terhességet csak orvos állapít-
hatja meg, a klinikai és laboratóriumi vizsgálatok együttes eredményei alapján. 

 

VÁRT ÉRTÉKEK 

Negatív eredmény várható egészséges, nem-terhes nık és egészséges férfiak esetén. Egészséges terhes 
nık vizelete és széruma hCG-t tartalmaz. A hCG hormon színt nagymértékben függ a terhesség idejétıl 
és az egyéntıl. A hCG Egylépéses Ultra Terhességi Tesztcsík (Vizelet/Szérum) érzékenysége 10 mIU/ml 
hCG, ez lehetıvé teszi a terhesség kimutatását egy nappal az elsı elmaradt menstruáció után. 

VIZSGÁLAT JELLEMZ İI 

Több klinika bevonásával összehasonlító vizsgálatokat végeztek a hCG Egylépéses Ultra Terhességi 
Tesztcsík (Vizelet/szérum) és más, kereskedelmi forgalomban lévı Vizelet/Szérum hCG teszttel. A 200 
vizsgált vizelet mintából 100 negatív és 100 pozitív eredményt kaptak. Az eredmények > 99,0 % pontos-
ságot mutatnak, más Vizelet/Szérum hCG teszttel összehasonlítva. 

hCG Referens Módszer Vizeletnél 
Módszer Egyéb hCG Gyorsteszt 

Eredmény Pozitív Negatív 
Összes vizsgálat 

Pozitív 100 0 100 

 

hCG Egylépéses Ter-
hességi Tesztcsík 

Negatív 0 100 100 
Összes vizsgálat 100 100 100 

Relatív érzékenység: 100 % (96%-100%) *   Pontosság: 100% (98%-100%) 
Specificitás: 100 % (96%-100%)*    Konfidencia: 95 % 

hCG Referens Módszer Szérumnál 
Módszer Egyéb hCG Gyorsteszt 

Eredmény Pozitív Negatív 
Összes vizsgálat 

Pozitív 100 0 100 

 

hCG Egylépéses Ter-
hességi Tesztcsík 

Negatív 0 100 100 
Összes vizsgálat 100 100 100 

Relatív érzékenység: 100 % (96%-100%) *   Pontosság:100% (98%-100%)* 
Relatív Specificitás: 100% (95%-100%)*   Konfidencia: 95 %* 

Érzékenység és Specificitás 
A hCG Egylépéses Ultra Terhességi Tesztcsík (Vizelet/Szérum) 10 mIU/ml, vagy nagyobb koncentráci-
óban lévı hCG kimutatására alkalmas. A teszt a W.H.O. Third International Standard szerint ellenırive. 
A negatív (0 mIU/ml hCG) és a pozitív (10 mIU/ml hCG) mintákhoz adott LH (300 mIU/ml), FSH 
(1000 mIU/ml), és TSH (1000 µIU/ml) nem mutatott keresztreakciót. 

Kölcsönhatások: 
A következı anyagokat pozitív és negatív mintákhoz mérve a vizsgálatok kölcsönhatást nem mutattak. 

Acetaminophen    20 mg/dl Koffein  20 mg/dl 
Acetilszalicilsav    20 mg/dl Gentiziánsav  20 mg/dl 
Aszkorbinsav     20 mg/dl Glükóz    2 g/dl 
Atropin    20 mg/dl Hemoglobin    1 mg/dl 
Bilirubin (szérum)    40 mg/dl Bilirubin (vizelet)    2 mg/dl 
Triglicerid (szérum) 1200 mg/dl   

IRODALOM 

1. Batzer FR. Hormonal evalution of early pregnancy. Fertil Steril.1980;34(1)1-13 
2. Catt KJ, Dufau JL Vaitukaitis. Appearance of hCG plasma folloving the initiation of implantation 

of the blatocyte. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1975; 40(3): 537-540 
3. Braunstein GD,J.Rasor, H.Danzer, D. Adler, ME.Wade Serum human chorionic gonadotropin 

levels throughout normal pregnancy, Am. J. Obset. Gynecol. 1976; 126(6), 678-681 
4. Lenton EA, LM Neal,R. Sulaiman. Plasma concentration of human chorionic gonandotropin from 

the time of implantation until the second week of pregnancy. Fertil Steril 1982, 37(6).773:778 
5. Steier JA. P. Bergsjo, OL Myking. Human chorionic gonadotropin in maternal plasma after 

induced abortion, spontaneous abortion and removed ectopic pregnancy, Obstet. Gynecol. 1984; 
64(3): 391-394 

6. Dawood MY, BB Saxena, R Landesman.Human chorionic gonadotropin and choriocarcinoma, 
Obstet.  Gynecol. 1977; 50 (2) 172-181 

7. Braunstein GD, JL Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross Ectopic production of of human chorionic 
gonadotropin by neoplasms, Ann. Intern. Med. 1973; 78(1): 39-45 

Csomagoláson alkalmazott jelölések 

 
Figyelmeztetés 

Használati Utasításra 
 

 
Csomagolási da-

rabszám 
  Gyártó cég 

 
Csak in vitro használat-

ra 
 

 
 

Felhasználhatóság 
ideje 

   
Csak egyszeri 
használatra 

  
Tárolási hımérséklet 

2-30°C 
   Gyári szám  REF Katalógus szám 

            
 

 
 
 

 
 
Sorszám: 1155876901                                                                       Készült:2006-11-30 

 
Importálja/Forgalmazza: VITANI Kft     1147.Budapest, Telepes u. 17.           Web:www.vitani.hu 
Telefon:467-0767              Telefon/Fax/Üzenetrögzítı:467-0768              E mail:vitani.kft@vitani.hu 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


