
PRZED PRZEPROWADZENIEM TESTU:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA TESTU
W opakowaniu testu Vitam znajduje się:
1. Instrukcja użycia
2. Płytka testowa
3. Pipetka

SPOSÓB UŻYCIA

Vitam  to szybki i łatwy do przeprowadzenia test ciążowy do domowego użytku.
Wyniki testu pojawiają się w ciągu 3-5 minut po jego wykonaniu.
Test można stosować już po 10 dniach po stosunku. Jeśli nie minął jeszcze pierwszy dzień 
spodziewanej miesiączki do przeprowadzenia testu należy użyć pierwszego porannego moczu. 
Jeżeli minął pierwszy dzień spodziewanej miesiączki test można przeprowadzić o każdej porze dnia.

l Uważnie przeczytaj instrukcję użycia. Jeżeli masz pytania co do sposobu przeprowadzenia testu lub co do jego 
rezultatów, zadzwoń na bezpłatną infolinię: 800 70 30 11 w godz. 8-16 (pn-pt).

l Nie otwieraj foliowej torebki testu jeżeli nie jesteś gotowa do przeprowadzenia testu.

l Nie używaj testu jeżeli minęła data jego przydatności do użycia (data przydatności jest wydrukowana na opakowaniu 
i etykiecie).

l Test wyłącznie do diagnostyki in vitro (stosować tylko do użytku zewnętrznego).

l Test należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C, z dala od światła słonecznego.

l Nie wolno zamrażać testu.

l Jeżeli nie możesz wykonać testu tuż po pobraniu próbki moczu, możesz próbkę przechować przez 3 dni 
w temperaturze 2-8°C (np. w lodówce). Przed wykonaniem testu próbka powinna przebywać ok. pół godziny 
w temperaturze pokojowej.

l Test należy chronić przed dziećmi.

l Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej 
konsultacji z lekarzem.

JAK DZIAŁA TEST?

Wkrótce po zapłodnieniu, komórki rozwijającego się łożyska wytwarzają hormon HCG (ludzka gonadotropina
kosmówkowa). Vitam wykrywa w moczu nawet niewielkie ilości hormonu HCG co może stwierdzić ciąże lub jej brak.
Vitam jest wyjątkowo czuły i jest w stanie wykryć obecność HCG już przy stężeniu 25 mlU/ml.

Uwaga: wewnątrz torebki foliowej znajduje się 

saszetka pochłaniająca wilgoć, którą należy wyrzucić.

1. Zanim przeprowadzisz test zbierz próbkę moczu do czystego, suchego pojemnika ze szkła lub plastiku.

2. Wyjmij foliową torebkę z opakowania testu.

3. Rozerwij torebkę wzdłuż nacięcia i wyjmij płytkę testową i pipetkę.

4. Zanurz końcówkę pipetki w pojemniku z próbką moczu.

5. Ściskając szeroką część pipetki nabierz próbkę moczu.

6. Trzymając pipetkę z próbką moczu pionowo nad okienkiem SAMPLE (S) umieść w nim 3-4 krople moczu.
    Uważaj, aby nie wytworzyły się pęcherzyki powietrza.

7. Po 3-5 minutach odczytaj wynik, a następnie wyrzuć test.

UWAGA: Jeżeli w oknie testowym pojawia się tylko linia kontrolna C (brak ciąży), to po okresie dłuższym niż 5 minut 
nie należy odczytywać wyniku, ponieważ w teście nadal zachodzą reakcje chemiczne, które mogą zmienić obraz 
przeprowadzonego testu.

DOMOWY TEST CIĄŻOWY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU O CZUŁOŚCI 25 mlU/ml.

PRZED PRZEPROWADZENIEM TESTU CIĄŻOWEGO
NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ UŻYCIA.

Wyrób do samodzielnego zastosowania. Test do diagnostyki in vitro.
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INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU

Wynik pozytywny ciąża
Jeżeli w okienku kontrolnym (C) oraz w okienku testowym (T) pojawiły się linie (nawet jeżeli któraś z linii jest mniej 
wyraźna) oznacza to, że jesteś w ciąży.

Wynik negatywny brak ciąży
Jeżeli linia pojawiła się tylko w okienku kontrolnym (C) oznacza to, że nie jesteś w ciąży.

Wynik nieważny
Wynik uznajemy za nieważny jeśli w ciągu 5 minut:
1. Pojawi się linia tylko w oknie testowym (T) i nie pojawi się w oknie kontrolnym (C) 
2. Nie pojawi się żadna linia w oknie testowym (T) oraz w oknie kontrolnym (C)
    W obu przypadkach wynik uznajemy za błędny, a test należy powtórzyć przy użyciu nowego zestawu testującego

Wszystkie elementy zużytego testu należy włożyć do oryginalnego opakowania i postępować z nimi tak, jak z odpadkami. 

Nie należy używać ponownie żadnego z elementów zestawu testowego.

ODCZYT WYNIKU

Temperatura przechowywania Przeczytaj instrukcję

Numer serii Do jednorazowego użytku

Data ważności
Do diagnostyki in vitro 
- do użytku zewnętrznego

Producent / Wytwórca

Data ostatniej aktualizacji

Numer katalogowy

Przechowywać w temp. 15-30°C.

Numer serii i data ważności

na opakowaniu i etykiecie.
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ODPOWIEDZI NA EWENTUALNE PYTANIA

Jak wiarygodny jest Vitam?
Wiarygodność testu wynosi ponad 99% i odpowiada wiarygodności testu laboratoryjnego.

Kiedy należy przeprowadzić test?
Test jest w stanie wykryć już 6-dniową ciążę, jednakże ze względu na możliwość naturalnego poronienia we 
wczesnym etapie ciąży, najlepiej wykonać test pierwszego dnia spodziewanej miesiączki. Największe stężenie 
hormonu HCG występuje zazwyczaj w moczu porannym, jednak wysoka czułość testu Vitam pozwala na jego 
przeprowadzenie o dowolnej porze dnia.

Jakie czynniki mogą wpłynąć na wynik testu?
Jeżeli przeprowadzisz test zgodnie z instrukcją użycia, wynik testu powinien być dokładny. Jednak pewne leki 
zawierające hormon HCG i niezwykle rzadko występujące choroby mogą fałszować wynik testu. Spożycie alkoholu, 
przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych, leków przeciwbólowych lub antybiotyków nie ma wpływu na wynik 
testu.

Co powinnam zrobić jeżeli wynik testu jest pozytywny?
Jeżeli wynik testu jest pozytywny powinnaś skonsultować się z lekarzem ginekologiem. Możesz potwierdzić test 
robiąc go jeszcze raz po trzech dniach. Pamiętaj, odpowiednie zachowanie we wczesnej fazie ciąży jest ważne, aby 
zapewnić zdrowie dziecka i matki.

Co powinnam zrobić jeżeli wynik testu jest negatywny?
Negatywny wynik testu oznacza, że hormon HCG nie został wykryty i prawdopodobnie nie jesteś w ciąży. Jeżeli 
miesiączka nie pojawi się w ciągu kilku dni, powinnaś powtórzyć test. Możliwe, że źle wyliczyłaś dzień rozpoczęcia 
miesiączki.

Czy wynik testu może się zmienić po pewnym czasie?
Pozytywny wynik testu (ciąża) nie zmieni się nawet kilka dni po wykonaniu testu.

Nie używać przy uszkodzonym 
opakowaniu

Chronić przed światłem słonecznym

Chronić przed wilgocią

Ilość testów w zestawie

ciąża brak ciąży wynik nieważny
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