TULEMUSTE TÕLGENDAMINE
Tulemused saadakse PH mõõtmistsooni visuaalsel võrdlemisel fooliumkotil oleva värviskaalaga.
NORMAALNE vahemik: Vaginaalne pH tase vahemikus 3,8-4,4 on normi piires. Indikaatori värvus on
kollakasroheline.
EBANORMALNE vahemik: Vaginaalne pH tase üle 4,4 või alla 3,8 on väljaspool normaalset/tervislikku
vahemikku. Kui pH tase on üle 4,4, on indikaatori värvus roheline-sinine, kui pH tase on alla 3,8, on see
erekollane.
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Kiirtest pH poolkvantitatiivseks määramiseks naiste vaginaalsetest tampooniproovidest.
Ainult enesetestimiseks in vitro diagnostiliseks kasutamiseks.
KASUTUSOTSTARVE
Tupe pH kiirtest on kiire kuivkeemiline meetod pH poolkvantitatiivseks tuvastamiseks naiste vaginaalsetest
tampooniproovidest, et aidata diagnoosida bakteriaalset vaginoosi.
KOKKUVÕTE
Vaginaalsed infektsioonid on üsna levinud ja sageli korduv probleem kõigis vanuserühmades naiste seas.
Tupevooluse ebanormaalse happesuse määramine võib aidata hinnata, kas sümptomid on tõenäoliselt
põhjustatud infektsioonist, mis võib vajada tervishoiutöötajaga konsulteerimist.
Happeline tupe pH väärtus 3,8–4,5 on organismi enda vagiina kaitsesüsteemi optimaalseks toimimiseks
vajalik. See süsteem võib tõhusalt vältida patogeensete mikroobide koloniseerimist ja vaginaalsete
infektsioonide esinemist.
Laktobakterite mõjul laguneb tupe ülemisest epiteelist vabanev glükogeen, moodustades suhkruglükoosi ja
seejärel piimhappe. Selle tulemusena moodustub tupes happeline keskkond, mille pH väärtus on tavaliselt
3,8–4,5. See happeline tupekeskkond moodustab tõhusa kaitse infektsioonide vastu, sest enamik haigusi
põhjustavaid baktereid ei saa sellistes tingimustes areneda. Mõnel vaginaalsel infektsioonil, mis on
teadaolevalt seotud ebanormaalse tupe happesusega, ei ole retseptita ravi ja neid peab ravima
tervishoiutöötaja. Mõned ebanormaalse happesusega eritumise juhud võivad olla põhjustatud
infektsioonide kombinatsioonist.
Vaginaalsed infektsioonid võivad olla väga ohtlikud rasedatele ning nende lootele, seetõttu tuleks
sümptomite ja tulemuste kohta alati tervishoiutöötajaga rääkida.
PÕHIMÕTE
Tampooniga võetud proovi pH taseme määramiseks kasutatakse pH-paberit. Niipea, kui tupest võetud proovi
sisaldav tampoon puutub kokku testpaneelil oleva pH-paberiga, toimub värvimuutus. Erinevad pH tasemed
võivad anda erinevaid astmeid ja värvitoone, kusjuures iga värviaste/toon määrab värviskaalal konkreetse pH
taseme. Pärast tupe tampooni pealekandmist pH-paberile saadud värvi võrreldakse seejärel kaasas oleva
värviskaalaga. Tulemust loetakse ligikaudu samaväärseks selle värvi numbrilise väärtusega värviskaalal, mis
on välimuselt pH-paberil saadud värvile kõige lähemal.
ETTEVAATUSABINÕUD
1.
Ainult enesetestimiseks in vitro diagnostiliseks kasutamiseks. Ärge kasutage pärast kõlblikkusaja lõppu.
2.
Ärge sööge, jooge ega suitsetage piirkonnas, kus proove ja testikomplekte käsitsetakse.
3.
Kasutatud test tuleb kohalike eeskirjade kohaselt ära visata.
4.
Niiskus ja temperatuur võivad tulemusi mõjutada.
5.
Ärge kasutage testi, kui pakend on kahjustatud.
6.
Kasutage testkassetti ainult üks kord.
7.
Kasutage ainult komplektis olevat tampooni.
8.
Avage tampooni pakend alles enne proovide võtmist.
9.
ÄRGE KASUTAGE seda testi varem kui 72 tundi pärast vaginaalsete preparaatide, nagu
rasestumisvastased kreemid ja vaginaalsed meditsiinitooted (seenevastased ained, vaginaalsed ravimküünlad,
kreemid, geelid jne) manustamist.
10.
ÄRGE KASUTAGE seda testi varem kui 48 tundi pärast seksuaalvahekorda.
11.
ÄRGE KASUTAGE seda testi varem kui 5 päeva möödumisest menstruatsiooni lõppemise hetkest.
SÄILITAMINE JA STABIILSUS
Hoida pakendatud suletud kotis toatemperatuuril või külmkapis (2-30°C). Test on stabiilne suletud kotile
trükitud kõlblikkusaja jooksul. Test peab jääma suletud kotti kuni kasutamiseni. MITTE KÜLMUTADA.
Ärge kasutage pärast aegumiskuupäeva.
PROOVIDE KOGUMINE JA ETTEVALMISTAMINE

PIIRANGUD
1. Mõnel menopausis naisel võib olla kõrgenenud tupe pH ja seetõttu võivad nad saada ebanormaalse
tulemuse, kuigi nad ei põe bakteriaalset või parasiitnakkust.
2. Teatud asjaolud (menstruatsioon, seksuaalvahekord, vaginaalsete ravimite kasutamine) võivad ajutiselt
muuta vagiina pH taset ja põhjustada valesid tulemusi. Seetõttu järgige testi tegemisel ettevaatusabinõusid:
3. Ärge peske seda piirkonda vahetult enne mõõtmist.
4. Pidage meeles, et uriin võib põhjustada vale testitulemuse.
5. Ärge kunagi alustage ravi enne, kui olete testi tulemust arstiga arutanud.
6. Ebaõige kasutamise korral võib neitsinahk rebeneda, nagu see juhtub tampoonide kasutamisel.
7. See EI OLE sugulisel teel levivate haiguste test, nagu HIV, klamüüdia, herpes, gonorröa või süüfilis.
LISATEAVE
1. Küsimus: kas ma saan testi igal ajal kasutada?
Vastus: Ei. Selle testi kasutamisel on teatud piirangud, kuna teatud asjaolud võivad ajutiselt muuta tupe pH
taset ja põhjustada valesid tulemusi. Seetõttu palun lugeda selles juhendis olevaid ettevaatusabinõusid.
2. Küsimus: Kas positiivsed tulemused näitavad, et katsealusel on bakteriaalne vaginoos?
Vastus: Mitte tingimata. Mõnel menopausis naisel võib olla kõrgenenud tupe pH, mistõttu nad saavad
positiivse tulemuse isegi ilma bakteriaalse või parasiitinfektsiooni all kannatamata. Alustage mis tahes ravi
alles pärast arstiga konsulteerimist.
3. Küsimus: Mis on põhjus, mis võib põhjustada valesid testitulemusi?
Vastus: Testi tulemusi võivad mõjutada mitmesugused tegurid, sealhulgas ebatäpne proovide võtmine,
tampooni ebapiisav niisutamine, proovi ebapiisav kandmine katsealale.
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SÜMBOLITE TÄHENDUSED
Ainult in vitro diagnostiliseks kasutamiseks
Hoida temperatuuril 2-30°C
Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud
Autoriseeritud esindaja
Kataloogi nr
Testide arv komplektis

1.
Enne testi alustamist peske käed.
2.
Avage pakend, eemaldage tampoon kotist ja ärge puudutage tampooni otsa.
3.
Eraldage häbememokad nii, et tupp oleks paljastatud.
4.
Sisestage tampooni pea õrnalt tuppe ja suruge tampooni õrnalt sellise punktini, kus tampooni pikkus on
umbes 5 cm (umbes 10 sekundiks on tupes umbes 5 cm pikkust tampooni). Ligikaudu 10 sekundi pikkune aeg
on oluline tagamaks, et tampoonipea on tupesekreediga hästi niisutatud. Väga oluline testimise jaoks on
piisav niiskus.
5.
Eemaldage tampoon tupest.

Kõlblik kuni
Partiinumber
Tootja
Ühekordseks kasutamiseks
Tutvuge kasutusjuhendiga

TESTIMISEKS VAJALIKUD SEADMED
Testkassett

KAASAS
Steriilne tampoon
EI OLE KAASAS

Kasutusjuhend

Tootja

WC paber
KASUTUSJUHISED
Enne testimist laske testil, reaktiividel, tampooniproovil ja/või kontrollidel soojeneda
toatemperatuurini (15–30 ℃).
1. Eemaldage testkassett fooliumkotist ja kasutage seda ühe tunni jooksul. Parima
tulemuse saab, kui test tehakse kohe pärast fooliumkoti avamist.
2. Asetage testkassett puhtale ja tasakaalus olevale lauale.
3. Kandke tampoonipea testkasseti pH-alale vähemalt 5 korda, veenduge, et testkasseti
pH-alale oleks lisatud piisavalt sekretsiooni.
4. Lugege tulemust kohe, kui mõõtmistsoon on veel märg. Võrrelge pH mõõtmistsooni värvi
fooliumkotil oleva värviskaalaga ja märkige värviskaalal üles väärtus, mis on testseadme
värvile kõige lähemal. Pärast hindamist visake kasutatud testkassett ja tampoon ära.

Värvikaart
pH <3.8

3.8

4.1
4.4
NORMAALNE

4.6

4.8

5.1

5.4

7.0

Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd.
#550, Yinhai Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn

MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster
Germany
Number: 146706300
Jõustumise kuupäev :2022-01-10

