
5 perc
Pontosság

> 98 %

 • 1 használati utasítás

Fontos jel: szabad szemmel nem látható vér a székletben

Mire kell fi gyelnem?
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Emésztőrendszeri 
gyorsteszt
A székletben található rejtett vér jelentétét 
kimutató gyorsteszt
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GYORSTESZT

Az életkorral nő annak a kockázata, hogy szabad szemmel láthatatlan
vér van a székletben. Ezt a vért okkult székletvérnek (FOB) is nevezik. 
Az olyan bélbetegségek mellett, mint például a divertikulitisz, a kolitisz 
vagy a bélpolipok, a székletben lévő fér kezdődő bélrákra is utalhat.

Derítse ki, mi a helyzet: emésztőrendszeri gyorsteszt

Az emésztőrendszeri gyorsteszttel gyorsan és egyszerűen megállapítható, 
hogy a székletében jelen van-e szabad szemmel nem látható vér. Ha igen, 
orvosával beszélje meg a további teendőket.

Mennyire megbízható a Veroval® teszt?

Az emésztőrendszeri gyorstesztet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy a modern 
diagnosztika pontosságát és biztonságosságát otthoni, saját használatra 
is elérhetővé tegyék. Ez a teszt 40 ng/ml fölötti mennyiségben jelen lévő 
humán hemoglobin (Hb) kimutatásán alapul. A teljesítményértékelési 
vizsgálatokkal megállapított megbízhatóság nagyobb, mint 98 %.

A teszt elvégzése bonyolult?

Nem: Önnek mindössze tiszta kezekre, egy órára és egy lapos asztalfelületre 
van szüksége. A teszt pontos menete a hátoldalon található. A használati 
utasítás fi gyelmes elolvasásával megtudhatja, hogyan kell az eredményeket 
megállapítani és értelmezni. Fontos, hogy minden részletet megértsen, 
mielőtt elvégezné a tesztet.

Figyelmeztetések és fontos tanácsok:

 • Ez a teszt kizárólag testen kívüli alkalmazásra szolgál.

 • Egyik tesztkomponenst se vegye be. Ügyeljen arra, 
hogy a mintahígító puffer ne kerüljen bőrre vagy a szembe.

 • Tartsa a tesztet gyermekektől elzárva.

 • Ne tegye ki a tesztet közvetlen napfény vagy fagy hatásának. 
Nem fagyasztható.  Száraz helyen tárolandó 2 °C és 30 °C között.

 • A termék csak a csomagolásra nyomtatott lejárati dátumig használható.

 • Téves teszteredményekez vezethet, ha a használati utasítást nem 
követik megfelelően.

 • Ne használja a tesztet, ha a csomagolás sérült. Ne használjon sérült 
tesztkomponenseket.

 • Álnegatív eredmények* ritka esetekben előfordulhatnak.

 • Az összes tesztkomponens kizárólag ehhez a teszthez használható. 
A tesztet alkalmazás után ne használja újra!

 • A fóliatasak felnyitása után a tesztet azonnal vagy egy órán belül 
el kell végezni.

 • A gyenge látás, a színvakság vagy a nem megfelelő világítás 
akadályozhatja a teszt megfelelő kiértékelését.

 • Az összes tesztkomponens a háztartási hulladékba dobható.

Teljesítményadatok: 

Referenciateszt

Emésztőrend-
szeri gyorsteszt

Pozitív Negatív Összesen

Pozitív 68 1 69

Negatív 2 49 51

Összesen 70 50 120

Érzékenység: 97,14 %  Specifi citás: 98,00 %  Pontosság: 98,55 %

 • 1 tesztkazetta fóliatasakban
 • 1 cső mintahígító puffer oldattal és beépített 
mintavételi pálcikával

 • 1 székletfelfogó segédeszköz a minta levételére
 • 2 db egyszer használatos kesztyű

Szimbólumok magyarázataKomponensek

Fontos információ:
A pozitív teszteredményeknek is lehetnek teljesen ártalmatlan okai, ugyanakkor a negatív eredmény sem mindig jelenti azt, hogy 
minden rendben van. A végleges diagnózist orvosnak kell felállítania. Az újonnan felmerülő kockázatok időben történő felismeréséhez 
ajánlatos az gyorstesztet rendszeresen megismételni a gyomor- és bélrendszeri szűréshez.

* Álnegatív = tévesen negatív teszteredmény jelenik meg, annak ellenére, hogy az eredmény valójában pozitív. www.veroval.hu

Vegye fi gyelembe a
használati utasításban leírtakat!

In vitro diagnosztikum
(Testen kívüli alkalmazásra)

Lejárati dátum (lásd a csomagoláson 
található nyomtatott szöveget)

2 °C –  30 °C hőmérsékleten szárazon 
tárolandó. Nem fagyasztható.

Ne
használja újra.

Gyártó Tételszám (lásd a csomagoláson 
található nyomtatott szöveget)

Reakcióidő a tesztkazettában Gyorsteszt saját felhasználásra

A tartalma 1 vizsgálathoz
elegendő

5 perc
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GYORSTESZT

A teszteredmény negativ, ha a kontrollmezőben 
(C) megjelenik egy világostól sötétpirosig terjedő 
színű vonal, de a tesztmezőben (T) nem látható 
piros vonal.

A teszt azt mutatja, hogy a székletében nem 
mutatható ki rejtett vér. Ha gasztrointesztinális 
panaszok vagy más tünetek állnak fenn, további 
diagnosztikai értékelésre van szükség, amihez 
a kezelőorvosa nyújthat segítséget.

Ha nem lát kontrollvonalat (C) vagy csak 
egy tesztvonal (T) látható, a tesztet nem 
megfelelően hajtották végre, ezért érvénytelen.

Ellenőrizze, hogy pontosan betartotta-e a használati 
utasítás minden pontját. Végezzen új vizsgálatot 
egy új székletmintával.

Negatív eredmény Érvénytelen eredmény

A teszteredmény pozitív, ha a kontrollmezőben (C) 
a világostól sötétpirosig terjedő színű vonal jelenik 
meg, és a tesztmezőben (T) is egy világostól 
sötétpirosig terjedő színű vonal látható.

A teszt azt mutatja, hogy rejtett vér mutatható 
ki az Ön székletében. A végleges diagnózishoz 
keressel fel orvosát.

Pozitív eredmény

Az eredmény kiértékeléséhez először állapítsa meg, hogy a tesztablakban a (C) alatt látható-e egy vonal. Lényegtelen, hogy a kontrollvonal 
mennyire hangsúlyos.

Emésztőrendszeri gyorsteszt
Saját felhasználásra való gyorsteszt
A következőképpen kell alkalmazni:

 • Tartsa a csövet függőlegesen, 
és cseppentsen 3 cseppet a 
tesztkazetta (1) ovális alkalmazási 
területére (S).

 • Helyezze a tesztkomponenseket maga elé, az asztalra. 
Még ne nyissa ki a fóliacsomagolást.

 • Nyissa ki a fóliatasakot (1) és helyezze a tesztkazettát sima felületre.

 • A csövet (2) erősen rázza fel (5-ször), amíg a székletminta és a mintahígító 
puffer nem keveredik össze megfelelően. Ügyeljen arra, hogy a keverékben 
ne maradjanak nagyobb darabkák.
 • Csavarja le a fehér zárósapkát. Majd papírzsebkendő segítségével törje 
le a hegyet. (Ügyeljen arra, hogy ne ömöljön és ne freccsenjen ki semmi.)

 • A teszt akkor kezdődik, amikor a tesztkazettában (1) vöröses áramló 
mozgás látható. Az eredményt pontosan 5 perc után olvassa le.

 • Válassza le a székletfelfogó 
segédeszköz (4) ragasztós felületét 
a nyíl irányában és erősítse 
a papírcsíkokat a WC-ülőke hátsó 
részére ügyelve arra, hogy ne 
érintkezzenek vízzel.
 • A székletmintát fogja fel 
a székletfelfogó segédeszközzel (4).

 • Csavarja le a világoskék mintavételi 
pálcikát (3) a mintahígító puffert (2) 
tartalmazó csőről. Ügyeljen arra, 
hogy semmi se menjen veszendőbe.

 • Vegyen székletmintát különböző 
helyekről. A mintának be kell fednie 
teljesen a bordázott mintavevételi 
hegyet.
 • A mintavételi pálcikát (3) helyezze 
vissza a csőbe (2) és csavarja 
a helyére.

Előkészítés
Mielőtt nekifogna a tesztnek hagyja, hogy a tesztkazetta és a mintahígító 
puffer elérje a szobahőmérsékletet (15 °C – 27 °C). Szükség esetén használja 
a mellékelt eldobható kesztyűket. Használja a székletfelfogó segédeszközt és 
ügyeljen arra, hogy a székletminta ne érintkezzen vizelettel vagy a vécécsésze 
vizével, mivel ez meghamisíthatja az eredményt.

(1) Tesztkazetta fóliatasakban
(2) + (3) 1 cső mintahígító puffer oldattal és beépített mintavételi pálcikával
(4) Székletfelfogó segédeszköz a minta levételére
(5) Egyszer használatos kesztyűk


