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Ref. 3066  
NAMŲ SĄLYGOMIS ATLIEKAMAS TESTAS Nėštumo diagnostikai 

 
ĮVADAS  
EVIDENCE

®
 nėštumo testas yra namų sąlygomis greitai atliekamas 

testas, skirtas nustatyti hCG (žmogaus chorioninio gonadotropinio 
hormono) kiekį šlapime ir diagnozuoti nėštumą. 
 
DĖŽUTĖS TURINYS  
Vienoje dėžutėje yra EVIDENCE

®
 nėštumo testas ir jo naudojimo 

instrukcija, supakuota hermetiškai užklijuotame aliumininiame 
maišelyje su vienu drėgmę sugeriančiu paketėliu. Drėgmę 
sugeriančio paketėlio nenaudokite. 
 
TESTO PRINCIPAS  
EVIDENCE

®
 yra greitas kokybinis testas, skirtas aptikti žmogaus 

chorioninį gonadotropinį hormoną šlapime. 
Tik per 5 minutes galima aptikti hCG, kai jo kiekis siekia 25 

mIU/ml.  
Jeigu hCG nėra, testo vertinimo langelyje spalvota juostelė 

neatsiranda, tačiau kontrolės langelyje matoma spalvota juostelė. 

 
Jei Jums patogiau, šlapimą 

galimą surinkti į švarų ir sausą 

indą, kuriame nėra jokių 

nuosėdų, ir mažiausiai 10 

sekundžių į šlapimą įmerkti 

sugeriantį antgalį, kad jis visas 

įmirktų. Jeigu nėštumo  
trukmė labai trumpa, 

naudokite pirmąjį rytinį 

šlapimą. 

 
4. Testo plokštelę padėkite ant sauso plokščio paviršiaus, kad 

abu langeliai būtų viršuje. Testo rezultatai bus matomi 

langelyje, juos galima vertinti po 5 minučių. Rezultato 

negalima vertinti praėjus daugiau kaip 10 minučių. 

 
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 
 
Kaip veikia EVIDENCE

®
 nėštumo testas?  

Moteriai pastojus jos organizme pradedamas gaminti 
žmogaus chorioninis gonadotropinis hormonas (hCG), kuris 
išskiriamas į šlapimą ir ilgainiui jo koncentracija šlapime 

padidėja. EVIDENCE
®

 nėštumo testas skirtas aptikti hCG 

hormoną šlapime. EVIDENCE
®

 nėštumo teste naudojama 
pora antikūnų specifiniam hCG hormono nustatymui šlapime, 
kurio koncentracija yra 25 mIU/ml (nustatyta pagal P.S.O.* 

nuoroda.) arba auk6tesnė. EVIDENCE
®

 nėštumo testas 
nustato hCG hormoną šlapime.  
*Pasaulio Sveikatos Organizacija 
 
Ar aš turiu atlikti testą tam tikru paros metu?  
Jūs galite naudoti EVIDENCE

®
 nėštumo testą bet kuriuo 

metu dieną arba naktį. Tačiau jei nėštumo terminas yra labai 
trumpas (8–10 dienų nuo pastojimo), rekomenduojama 

 
Ką reiškia, jeigu testo langelyje atsiradusi juostelė yra tamsesnė arba šviesesnė už juostelę 

kontrolės langelyje? 

Jeigu kiekviename langelyje matote juostelę, testo rezultatas yra teigiamas. 
 
Ką reikia daryti, jei testo rezultatas yra teigiamas?  
Jeigu testo rezultatas yra teigiamas, Jūs turite kreiptis į gydytoją ir su juo aptarti nėštumą bei 
tolimesnius veiksmus. Kad būtų užtikrinta Jūsų ir Jūsų kūdikio sveikata, labai svarbi ankstyva 
prenatalinė priežiūra. 
 
Ką reikia daryti, jei testo rezultatas yra neigiamas?  
Jeigu testo rezultatas yra neigiamas, labiausiai tikėtina, kad Jūsų šlapime yra nepakankamas 
hCG kiekis (testu aptinkamas hCG kiekis yra ne mažesnis kaip 25 mIU/ml) ir Jūs tikriausiai 

nesate nėščia. Tačiau gali būti, jog Jūs neteisingai apskaičiavote, kada turi prasidėti 
menstruacijos, ypač jei jos yra nereguliarios. Jeigu menstruacijos neatsiranda per savaitę, testą 

atlikite pakartotinai. Jeigu testo rezultatas vis tiek yra neigiamas, o menstruacijos neatsirado, 
Jums reikia kreiptis į gydytoją. Menstruacijos gali vėluoti dėl kitų priežasčių. 
 
O jeigu aš nepalaukiau 5 minučių prieš vertindama rezultatą? 

Gaubtelis Testo langelis 
REZULTATŲ VERTINIMAS 
Palaukite maždaug 5 minutes ir įvertinkite testo rezultatą. 

  Per 5 minutes kontrolės langelyje (mažesniajame langelyje) 

  atsiras  juostelė. Rezultatus galima  vertinti, kai kontrolės 

  langelyje atsiranda juostelė.  

naudoti pirmąjį rytinį šlapimą. 
 
Kada aš turiu atlikti testą?  
Kai tik menstruacijos vėluoja vieną dieną. 

 
Jeigu testo rezultatą vertinate nepraėjus 5 minutėms, testui atlikti gali nepakakti laiko, todėl 
testo rezultatas gali būti netikslus. Jeigu kontrolės langelyje atsiranda juostelė, tai reiškia, kad 
testas yra pabaigtas ir Jūs galite įvertinti rezultatus. 

NEVERTINKITE rezultatų praėjus daugiau kaip 10 minučių po to, kai sugeriantis antgalis 

pateko į šlapimą.  
Sugeriantis antgalis Kontrolės langelis 

 
ATSARGUMO PRIEMONĖS  
1. Šis testas yra skirtas naudoti tik diagnostikai in vitro sąlygomis. 

Tik išoriniam naudojimui. NENURYTI.  
2.Šis testas yra supakuotas į sandarų aliuminio paketą, kuriame yra 

sausiklis.Neatidarykite sandraus aliuminio paketo iki testo 

panaudojimo. Nenaudokite sausiklio. 

3. Prieš atlikdami testą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. 
Testo rezultatai yra patikimi tik tuo atveju, jei buvo kruopščiai 

 
Teigiamas testo rezultatas: nėštumas  
 
 
 
Atsiranda dvi rausvos/rožinės spalvos juostelės: viena 

kontroliniame langelyje ir viena testo langelyje. Testo 

rezultatas yra teigiamas ir rodo, kad Jūs esate nėščia. 

Ar išgertas skysčių kiekis turės įtakos rezultatams? 

Didelis išgertų skysčių kiekis gali praskiesti šlapimą, todėl 

gali būti sudėtingiau aptikti hCG. Todėl rekomenduojama 

vartoti įprastą skysčių kiekį. 
 
Ką daryti, jei man atrodo, kad testo rezultatai yra 

neteisingi?  
Jei Jums nepavyksta nustatyti, ar ovaliame testo langelyje yra 
juostelė, testą pakartotinai atlikite po 2–3 dienų naudodami 

naują EVIDENCE
®

 nėštumo testo juostelę. Jeigu testo 
rezultatas bus teigiamas, atsiras tamsesnė juostelė nei 

 
Koks yra EVIDENCE testo tikslumas?  
Vertinimo ataskaitos atskleidžia, kad atliekant testą gauti rezultatai mažiausiai 99 proc. 

atvejų atitinka referentiniais metodais atliktų testų rezultatus. 
 
Informacija apie nėštumą ir nėštumo testus:  
1.Žiniatinklio informacija: https://www.health.harvard.edu/womens-health/ 

2. Žiniatinklio informacija: https://medlineplus.gov/languages/french.html 
3. Žiniatinklio informacija: https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/ 

 
laikomasi nurodymų.  
4. Laikykite nuo +4° C iki +30° C temperatūroje. Neužšaldykite.  
5. Nenaudokite pasibaigus tinkamumo naudoti laikui, atspausdintam 

ant aliumininio paketo arba išorinės pakuotės, arba jei aliumininis 
paketas yra pažeistas. 

6. Nenaudokite EVIDENCE
®

 pakartotinai. 
7. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
8. Po naudojimo, visi komponentai gali būti išmesti. 
 
TESTO ATLIKIMO PROCEDŪRA 

Pastaba: Viena juostelė gali būti tamsesnė už kitą. Abi 
juostelės gali būti bet kokio rausvo–purpurinio atspalvio ir 

gali būti šviesesnės ar tamsesnės už kontrolinę juostelę. 
Tačiau Jūs turite matyti dvi aiškias lygiagrečias juosteles. 
 
Neigiamas rezultatas: nėštumo nėra  

 
anksčiau atliekant testą.  
Jei laikysitės nurodymų, Jūsų testo rezultatai bus tikslūs. 

Dėl tam tikrų vaistų, kurių sudėtyje yra hCG arba kurie 

vartojami kartu su hCG (pavyzdžiui, Pregnyl, Porfasi, 

Pergonal), ir retai diagnozuojamos medicininės būklės gali 

atsirasti klaidingai teigiamas rezultatas.  
Alkoholis, analgetikai, antibiotikai, kontraceptinės tabletės, 

hormonų preparatai, kuriuose yra klomifeno citrato 

(pavyzdžiui, Clomid, Serophen) arba skausmą malšinantys 

vaistai testo rezultatui įtakos neturi. 

Gamintojas:  Rue 

de l’Expansion - ZAT du Londeau - Cerisé BP 

181 - 61006 ALENCON Cedex (France) 

 
 
Medicininė ir farmacinė informacija - +33-2-

33-27-56-25 

 
Oficialus atstovas: 

Euromedika MB. 

Sevcenkos str., 16, block 2, 

Vilnius LT-03111, 

Lithuania 

Tel./Fax: +370 5 2151418 

 
1. Išimkite EVIDENCE

®
 

nėštumo testo plokštelę iš folijos  
pakuotės. Mažą drėgmę 

sugeriantį paketėlį išmeskite.  
2. Nuimkite gaubtelį ir sugeriantį  

antgalį 5–10 sekundžių 

palaikykite po šlapimo srove.  
3.Gaubtelį uždėkite atgal ant 

EVIDENCE
®

 nėštumo testo 
plokštelės. 

 
Atsiranda tik viena rausvos/rožinės spalvos juostelė – 

kontrolės langelyje (mažesniajame langelyje), o testo 

langelyje (didžiausiame langelyje) juostelė neatsiranda. 

Testo rezultatas yra neigiamas ir rodo, kad Jūs nesate nėščia. 
 
Nevertinamas rezultatas:  
 
 
 

 
Testas yra nevertinamas, jeigu testo plokštelės kontrolės 
langelyje neatsiranda spalvota juostelė (net jeigu juostelė 
atsiranda testo langelyje). Tokiu atveju rekomenduojama 

testą atlikti su nauja EVIDENCE
®

 testo plokštele arba paimti 

šviežią šlapimo mėginį. 

 
Testo rezultatas gali būti klaidingai teigiamas, jei per 

paskutiniąsias 8 savaites Jūs patyrėte persileidimą, darėte 

abortą ar pagimdėte. Taip gali atsitikti dėl to, kad dėl buvusio 
nėštumo testas gali aptikti Jūsų organizme esantį hCG. 
 
Aš sugeriantį antgalį šlapime palaikiau ilgiau nei 10 

sekundžių. Ar mano gautas rezultatas vis tiek bus tikslus? 

Taip. Kelios papildomos sekundės rezultatui įtakos neturi. 
 
Aš sugeriantį antgalį šlapime palaikiau trumpiau nei 5 

sekundes. Ar mano gautas rezultatas vis tiek bus tikslus? 

Ne, nes šlapimo mėginio tūris gali būti per mažas. 

  
 Prieš vartojimą  Skirtas naudoti  Nenaudoti 

 perskaitykite  tik in vitro  pakartotinai 

 instrukcijas  diagnostikai   

      
 Laikyti +4°C iki +30°C  Partijos  Tinkamumo 

 temperatūroje  numeris  laikas –iki: 

      
 Gamintojas     
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