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Egylépéses vizeletsugaras terhességi HCG gyorstesztkészlet (aranykolloid alapú) 
 
Termék megnevezése 
Egylépéses vizeletsugaras terhességi HCG gyorstesztkészlet (aranykolloid alapú) 
Kiszerelés 
Tesztcsík: 1 teszt/tasak, 1 teszt/doboz, 20 teszt/doboz, 40 teszt/doboz, 50 teszt/doboz, 100 
teszt/doboz 
Tesztkaze�a: 1 teszt/tasak, 1 teszt/doboz, 20 teszt/doboz, 40 teszt/doboz, 50 teszt/doboz, 100 
teszt/doboz 
Középsugaras vizeletmintához: 1 teszt/tasak, 1 teszt/doboz, 20 teszt/doboz, 40 teszt/doboz, 50 
teszt/doboz, 100 teszt/doboz 
Rendeltetésszerű használat 
A humán koriális gonadotropin (rövidítve: HCG) gyorstesztkészlet egy gyors kromatográfiás 
immunpróba a humán koriális gonadotropin nevű hormon vizeletből történő minőségi kimutatására. 
Célja elősegíteni a várandósság korai felismerését. A termék öntesztelésre szolgál. 
A teszt an�testeket alkalmaz, többek közö� nitrocellulóz membránra rögzíte�, egérben termelt 
monoklonális HCG-β an�testet, valamint kecskében termelt an�-patkány IgG an�testet; 
aranykolloiddal jelölt, egérben termelt an�-HCG-α monoklonális an�test szolgál jelzőmolekulaként. A 
reagens a HCG vizeletből történő kimutatására szolgál, a „ke�ősszendvics-módszer” és az arannyal 
végze� immunkromatográfiás próba elve szerint. 
Van egy kontrollvonal (C), amely a bevona�al elláto� membránon lezajló reakció ellenőrzésére szolgál. 
A tesztvonal (T) megjelenése mutatja, hogy a vizsgált minta tartalmaz-e humán koriális gonadotropint 
(HCG-t) vagy sem. 
Működési elv 
A humán koriális gonadotropin (HCG) gyorstesztkészlet egy gyors kromatográfiás immunpróba a 
humán koriális gonadotropin vizeletből történő minőségi kimutatására. Célja elősegíteni a várandósság 
korai felismerését. A teszt an�testeket alkalmaz, többek közö� nitrocellulóz membránra rögzíte�, 
monoklonális HCG-β an�testet, valamint kecskében termelt an�-patkány IgG an�testet; 
aranykolloiddal jelölt an�-HCG-α monoklonális an�test szolgál jelzőmolekulaként. A reagens a HCG 
vizeletből történő kimutatására szolgál, a „ke�ősszendvics-módszer” és az arannyal végze� 
immunkromatográfiás próba elve szerint. 
Főbb alkotóelemek 
Alapvető alkotóelemek: Mintavételi párna, aranykolloiddal jelölt párna, nitrocellulóz membrán, 
nedvszívó papír és PVC tábla. Aranykolloiddal jelölt és HCG-α monoklonális an�tes�el bevont 
mintavételi párna; HCG-β monoklonális an�tes�el bevont nitrocellulóz membrán; kecskében termelt 
an�-patkány IgG an�tes�el bevont kontrollvonal.  

 
Tárolás és szavatossági idő 
Az erede� csomagolásban, zárt tasakban, 4–30°C közö� hőmérsékleten tárolandó. Ne tegye ki hőnek 
vagy közvetlen napsugárzásnak. Száraz helyen tárolandó. Szavatossági idő: 24 hónap. TILOS 
LEFAGYASZTANI! Meleg nyári, illetve hideg téli időjárás esetén tegyen óvintézkedéseket, elkerülendő, 
hogy a termék túl magas hőmérsékletnek legyek kitéve, illetve megfagyjon. A belső csomagolást 
(védőtasakot) csak akkor bontsa fel, amikor használni kívánja a terméket. A felbontást követően a 
terméket egy órán belül fel kell használni (páratartalom: 20%~90%, hőmérséklet: 10°C–50°C). 
Mintára vonatkozó előírások – vizeletminta 
Tiszta és száraz edénybe kell vizeletmintát venni. Javasolt a reggeli első vizeletből mintát venni, mivel 
általában abban a legmagasabb HCG koncentrációja, azonban a nap bármely szakában ve� 
vizeletminta használható. A vizeletminták 2–8°C-on 48 óráig tárolhatók a próba elő�. Ha hosszabb 
ideig tartó tárolás szükséges, a mintákat le lehet fagyasztani és -20°C ala� tárolni. A szabad szemmel 
látható kicsapódást mutató vizeletmintákat centrifugálni vagy szűrni kell, illetve hagyni kell leülepedni, 
hogy a vizsgálathoz �szta mintát kapjunk. 
Tesztelési módszerek 
A teszt elvégzése elő� figyelmesen olvassa végig a használa� utasítást! Használat elő� 30 percig 
hagyja, hogy az eszköz szobahőmérsékletűre (20°C–30°C) felmelegedjen. A belső csomagolást 
(védőtasakot) csak akkor bontsa fel, amikor használni kívánja a terméket. A felbontást követően a 
terméket egy órán belül fel kell használni (páratartalom: 20%~90%, hőmérséklet: 10°C–50°C). 
Tesztelési eljárás 
Tesztcsík: Vegye ki az eszközt a lezárt védőtasakból. Tegye a tesztcsík nyilakkal elláto� végét a vizeletbe 
(a vizelet teteje nem lehet a maximális mennyiséget jelző vonal fele�). Vegye ki a tesztcsíkot, és 3–5 
másodperc múlva helyezze azt egy �szta, vízszintes felületre. 
Tesztkaze�a: Vegyen vizeletmintát. Szedje ki az eszközt a lezárt védőtasakból, majd tartsa 
függőlegesen a pipe�át, és cseppentsen 2 egész csepp vizeletet (kb. 80~100 μl) az eszköz megfelelő 
nyílásába (S).  
Középsugaras vizelethez használatos eszköz: Szedje ki az eszközt a lezárt védőtasakból. Fogja meg a 
tesztkészletet, vegye le a kupakot, ezután öntse a vizeletet közvetlenül a tesztelő toll nedvszívó 
tamponjára 3–5 másodpercen keresztül (300~400 μL). Ne lépje túl a jelző vonalat! Helyezze vissza a 
kupakot, majd tegye a tesztkészletet egy asztalra. 
A teszt eredményét azonnal, 5 percen belül olvassa le. 5 perc elteltével a teszt eredménye érvénytelen.  
[Eredmény] 
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POZITÍV               NEGATÍV        ÉRVÉNYTELEN 

Az eredmény értékelése 
POZITÍV: Két különálló piros vonal jelenik meg: egy vonal kell, hogy megjelenjen a kontroll régióban (C), és egy 
másik vonal a teszt régióban (T). 
NEGATÍV: Egy piros vonal jelenik meg a kontroll régióban (C). Nem jelenik meg látható piros vagy rózsaszín 
vonal a teszt régióban. 
ÉRVÉNYTELEN: Nem jelenik meg piros vonal vagy kontrollvonal, ami arra utal, hogy a tesztet helytelenül 
használták vagy a reagens hibás. 
Referenciaérték 
A humán koriális gonadotropin gyorstesztkészlet érzékenysége 25 mIU/ml. 
Az eredmény értelmezése 
1. A reagens csak szűrővizsgálatokhoz használható, mint minden reagens, amely anyagok kvalita�v 
kimutatására szolgál. 
2. Ha továbbra is fennáll a terhesség gyanúja, 24–72 órával később az első reggeli vizeletből mintát kell venni, 
és azon elvégezni a tesztet. 
Korlátozások 
1. A HCG koncentrációját ez a kvalita�v teszt nem képes kimutatni. 
2. A reagens kvalita�v szűrővizsgálatokhoz készült. A várandósságra vonatkozó végleges diagnózist csak orvos 
állapíthatja meg az összes klinikai és laboratóriumi eredmény értékelése után. 
3. Hamis nega�v eredmények előfordulhatnak, ha a méhen kívüli terhesség HCG szintje a teszt érzékenységi 
szintje ala� van. Ha továbbra is fennáll a terhesség gyanúja, akkor B-módú ultrahangos vizsgálat javasolt. 
Teljesítményi jellemzők 
1. Észlelési határérték: HCG-koncentráció esetében az aranykolloid-alapú reagens észlelési határértéke 25 
mIU/ml. 
2. Specifikusság 
2.1. Nega�v specifikusság: A készletek által mutato� eredménynek nega�vnak kell lennie 500 mIU/mL hLH-val, 
1000 mIU/mL hFSH-val, 1000 μIU/mL hTSH-val, valamint 0 mIU/mL HCG-vel végze� vizsgálat esetén. 
2.2. Pozi�v specifikusság: A készletek által mutato� eredménynek pozi�vnak kell lennie 500mIU/mL hLH-val, 
1000 mIU/mL hFSH-val, 1000 μIU/mL hTSH-val, valamint 25 mIU/mL HCG-vel végze� vizsgálat esetén. 

 
3. Diagnosz�kai specifikusság és érzékenység 
Sor került egy 245 mintán (ebből 75 minta pozi�v, míg 170 minta nega�v volt) végze� klinikai értékelésre, 
amelynek során összehasonlíto�ák a „Humán koriális gonadotropin (HCG) gyorstesztkészlet (aranykolloid 
alapú)” eszközzel és más kereskedelmi forgalomban kapható HCG-tesztekkel kapo� eredményeket. 
Az eredmények a következők voltak: 

Pozi�v  
minták 

75 
A HIGHTOP HCG-tesztkészlete A kontrollcsoport HCG-tesztkészletei 

75/75 (100%) 75/75 (100%) 

Nega�v  
minták 

170 
A HIGHTOP HCG-tesztkészlete A kontrollcsoport HCG-tesztkészletei 

170/170 (100%) 170/170 (100%) 

 
4. Megismételhetőség: Az eredményeknek és az elszíneződés mértékének következeteseknek kell lenniük, 
amikor ugyanazon gyártási tételbe tartozó 10 készle�el vizsgálnak legalább 25 mIU/mL mennyiségű HCG-t 
tartalmazó mintát. 
5. Gyártási tételre vonatkozó tűréshatár: Az eredmények mindegyikének meg kell felelnie a követelményeknek 
a HCG három különböző tételből származó eszközzel történő kimutatásakor. 
6. Anali�kai érzékenység: A chyluria proteinuria, a hematemesis, a bilirubinuria és a proteinuria nincs hatással 
a teszt eredményére, azonban a humán koriális gonadotropin injekcióval vagy szájon át történő beadása 
befolyásolhatja a teszt eredményét. 
7. Kioltási effektus: Ha a HCG koncentrációja meghaladja az 50000 mIU/ml-t, a teszt eredménye a kioltási 
effektus mia� nega�v lehet. Ekkor a mintát fel kell hígítani, és a tesztet ismételten el kell végezni.  
 
Figyelmeztetések 
1. Amikor a HCG-koncentráció magas, a tesztvonal erős, a kontrollvonal viszont halvány lehet. Ez normális 
jelenség. 
2. A várandósságon kívül számos egyéb fizikai körülmény – többek közö� méhrák, üszögterhesség vagy 
menopauza – megemeli a HCG szintjét és pozi�v eredményt okoz. 
3. Ha fennáll a méhen kívüli vagy rendellenes terhesség gyanúja, akkor más módszerekkel meg kell erősíteni a 
várandósság diagnózisát. 
4. Ha továbbra is fennáll a várandósság gyanúja, 48–72 órával később az első reggeli vizeletből mintát kell 
venni, és azon elvégezni a tesztet. 
5. Felbontás után a reagenseket a lehető leghamarabb fel kell használni. Ez a reagens nem használható fel 
többször (egyszer használatos). 
6. Az eszközt a lezárt védőtasakban kell hagyni használa�g. Ha a védőtasak nem zárt jól, ne használja az ado� 
tesztet. A szavatossági idő lejárta után ne használja fel a terméket! 
7. Egy kis páramentesítő tasak található az alumíniumfóliában, amely nem ehető! 
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8. Valamennyi mintát és reagenst potenciálisan veszélyesnek kell tekinteni, és használat után a fertőző kórokozókkal 
azonos módon kell kezelni. 
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Szükséges anyagok, amelyek azonban nem tartozékai a készletnek 
Időzítő (lehet karóra vagy fali óra) 
Eldobható pipe�ahegyek, vizeletpohár (az ügyfél igényétől függően) 
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