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המרכז למוצרים רפואיים ואורטופדיים

פירוש התוצאות

הוראות לבדיקת הריון
מוצר זה מורכב מסיבי זכוכית המכילים נוגדנים
מונוקלונאלים לגונדוטרופין כוריוני אנושי ) ,(hCGממברנת
צלולוז ניטראט המכילה נוגדני  ,IgGאליהם קשורים גבישי
זהב המחוברים לנוגדני .hCG
היא מיישמת את העקרונות של שיטת “כריך הנוגדנים“
הכפול ושל האימונוכרומטוגרפיה על מנת לבדוק נוכחות של
 hCGבשתן.
שימוש מיועד :גילוי מוקדם של ההיריון.
דגםMidstream II :
שימוש :לבדיקה עצמית
תכולת האריזה :כל שקית מכילה מקלון בדיקה אחד וחומר
סופג לחות.
כל קופסה מכילה שקית אחת והוראות הפעלה.

נקודת אחיזה קו ביקורת קו בדיקה

הליך הבדיקה:

מקלון ספיגה

מכסה

לפני השימוש בבדיקה הכיני שעון.
 .1הוציאי את מקלון הבדיקה משקית האלומיניום.
 .2הסירי את המכסה כדי לחשוף את הקצה הסופג.
 .3החזיקי את המקלון במאחז כאשר הקצה הסופג פונה כלפי
מטה .כעת ,תני שתן על המקלון עד שהוא רטוב לחלוטין.
 .4הניחי את מקלון הבדיקה על משטח ישר כאשר חלון
הבדיקה פונה כלפי מעלה והמתיני לתוצאה.
 .5קראי את התוצאה בתוך חמש דקות.
 .6השליכי את מקלון הבדיקה לפח האשפה לאחר שימוש אחד.

שלילי :אם מופיע רק קו ורוד אחד באזור הבקרה ,תוכלי להניח
שאינך בהריון.
חיובי :אם מופיעים שני קווים ורודים באזור הבקרה ובאזור
הבדיקה ,תוכלי להניח שהינך בהריון.
לא החלטי :אם אין קו ורוד ברור שנראה לעין באזור הבדיקה
ובאזור הבקרה ,הבדיקה לא החלטית .מומלץ לחזור על
הבדיקה במקרה כזה .אם הבעיה נמשכת ,פני לספק המקומי.
חיובי
לא החלטי
שלילי

אזהרות והתוויות

לשימוש במקרי אבחון  IN VITROבלבד
 .1כפי שקורה עם כל הבדיקות המאבחנות ,אבחנה מוחלטת
לא תתבסס רק על סמך בדיקה אחת ,אלא תבוצע על ידי
רופא אחרי השלמת הבדיקות הקליניות ובדיקות המעבדה
והערכת התוצאות שלהן.
 ..22קראי את הוראות השימוש היטב לפני ביצוע הבדיקה.
שימי לב למיקום קווי  Cו.T -
 ..33אל תשתמשי בבדיקה אחרי תאריך פקיעת התוקף הרשום
על האריזה.
 .4אל תשתמשי שוב בהתקן הבדיקה .השליכי אותו לפח
האשפה אחרי שימוש יחיד.
 .5אל תשתמשי בהתקן הבדיקה אם השקית ניזוקה או אם
היא פתוחה.
 ..6אל תגעי בממברנה הממוקמת בתוך החלונות.
.7
 .7עלייך להשתמש בהתקן הבדיקה מיד עם פתיחת השקית.
חשיפה ממושכת ללחות תגרום להתדרדרות המוצר.
 .8טפלי בדגימות השתן ובהתקנים המשומשים כאילו היו
מדבקים .הימנעי ממגע עם העור.

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﺤﺺ اﳊﻤﻞ

ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ أﺷﺮﻃﺔ ﻣﻦ أﻟﻴﺎف زﺟﺎﺟﻴﺔ ﳉﺴﻢ ﻣﻀﺎد أﺣﺎدي
اﻟﻨﺴﻴﻠﺔ ﺿﺪ ﻫﺮﻣﻮن اﳊﻤﻞ ) ،(HCGﻏﺸﺎء ﺳﻮﻟﻴﻠﻮز ﻧﻴﺘﺮات ﺻﻠﺐ
ﺿﺪ  IgGﻓﺄري وﺣﺒﻴﺒﺎت ذﻫﺐ ﻛﻮﻟﻮﺋﻴﺪي ﳑﺘﺺ -ﺟﺴﻢ ﻣﻀﺎد أﺣﺎدي
اﻟﻨﺴﻴﻠﺔ ﺿﺪ  ,hCGإﻧﻪ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻣﺒﺎدىء ﺷﻄﻴﺮة اﳉﺴﻢ اﳌﻀﺎد اﳌﺰدوج
واﻻﳝﻴﻮﻧﻮﺧﺮوﻣﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ )اﺧﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﺸﺮاب اﳌﻨﺎﻋﻲ( ﻟﻔﺤﺺ وﺟﻮد
ﻫﺮﻣﻮن  hCGﻓﻲ اﻟﺒﻮل.
ﻏﺮض اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل :ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻠﺤﻤﻞ
اﻟﻨﻤﻮذج :ﻣﻴﺪﺳﺘﺮﱘ II
اﳌﺴﺘﺨﺪم :ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺬاﺗﻲ
اﶈﺘﻮﻳﺎت :ﻳﺤﺘﻮي ﻛﻞ ﻛﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺎ واﺣﺪة وﻣﺠﻔﻒ واﺣﺪ
ﲢﻮي ﻛﻞ ﻋﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺲ واﺣﺪ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل واﺣﺪة.

ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:

ﺳﻠﺒﻲ :ﻓﻲ ﺣﺎل ﻳﻈﻬﺮ ﺧﻂ زﻫﺮي واﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ،ﳝﻜﻨﻚ
اﻻﻓﺘﺮاض ﺑﺄﻧﻚ ﻟﺴﺖ ﺣﺎﻣﻞ.
اﻳﺠﺎﺑﻲ :ﻓﻲ ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﺧﻄﲔ زﻫﺮﻳﲔ ﺳﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻔﺤﺺ،
ﳝﻜﻦ اﻻﻓﺘﺮاض ﺑﺄﻧﻚ ﺣﺎﻣﻞ.
ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺳﻢ :ﻓﻲ ﺣﺎل أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻂ زﻫﺮي-ﺑﻨﻔﺴﺠﻲ واﺿﺢ ﻣﺮﺋﻲ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺤﺺ واﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻓﺈن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺤﺺ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺳﻤﺔ .ﻳﻨﺼﺢ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﺄن ﻳﺘﻢ ﺗﻜﺮار اﻟﻔﺤﺺ.
ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﳌﺸﻜﻠﺔ ،اﺗﺼﻠﻲ ﺑﺎﳌﻮزع اﶈﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ.
ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺳﻢ

ﲢﺬﻳﺮات واﺣﺘﻴﺎﻃﺎت

إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ:

ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﺟﺎء ﲢﻀﻴﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺰﻣﻦ
 .١ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻨﺰع ﻋﺼﺎ اﻟﻔﺤﺺ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺲ
 ..٢اﻧﺰﻋﻲ اﻟﻐﻄﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺸﻒ ﻃﺮف اﻻﻣﺘﺼﺎص
 .٣أﻣﺴﻜﻲ اﻟﻌﺼﺎ ﻣﻦ اﳌﻤﺴﻚ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻺﺑﻬﺎم ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻃﺮف
.٣
اﻻﻣﺘﺼﺎص ﻣﻮﺟﻬ ًﺎ ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻔﻞ ،ﺗﺒﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺮف اﻻﻣﺘﺼﺎص ﻓﻘﻂ ﺣﺘﻰ
ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺒﺘ ًﻼ ﲤﺎﻣﺎً.
 .٤ﺿﻌﻲ ﻋﺼﺎ اﻟﻔﺤﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘﻮي ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻧﺤﻮ
اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺤﺺ.
 .٥اﻗﺮﺋﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ دﻗﺎﺋﻖ.
 .٦ﺗﺨﻠﺼﻲ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻔﺤﺺ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﳌﺮة واﺣﺪة وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﺳﻠﺔ اﳌﻬﻤﻼت.

اﻳﺠﺎﺑﻲ
ﺳﻠﺒﻲ

ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻘﻂ
 .١ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ
.
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺤﺺ واﺣﺪ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ واﳌﺨﺒﺮﻳﺔ.
 .٢اﻗﺮﺋﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺤﺬر ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺤﺺ .اﻧﺘﺒﻬﻲ إﻟﻰ
.
 Tﻓﻲ ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت.
والT-
الC-
 Cوال-
ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻂ ال-
 .٣ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻌﺒﻮة ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.
 .٤ﻻ ﺗﻌﻴﺪي اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺤﺺ .ﺗﺨﻠﺼﻲ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ اﳌﻬﻤﻼت ﻣﻦ ﺑﻌﺪ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮة واﺣﺪة.
 .٥ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل أن اﻟﻜﻴﺲ ﻗﺪ ﺗﻀﺮر أو ﻓﺘﺢ.
 .٦ﻻ ﺗﻠﻤﺴﻲ اﻟﻐﻼف اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻨﻮاﻓﺬ.
.
 .٧ﻣﺎ أن ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻜﻴﺲ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺤﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر.
.٧
اﻟﺘﻌﺮض اﳌﻄﻮل ﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺔ ﺳﻮف ﻳﺴﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮر اﳌﻨﺘﺞ.
 .٨ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﻊ ﻋﻴﻨﺎت اﻟﺒﻮل واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﻣﻠﻮﺛﺔ .ﲡﻨﺒﻲ ﻣﻼﻣﺴﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﳉﻠﺪ.

Pregnancy Test Operating instructions
This product is composed of the glass fiber strips of
monoclonal antibody against human chorionic gonadotropin
(hCG), anti-mouse IgG solid cellulose nitrate membrane
and the bonders of absorptive colloidal gold - monoclonal
antibody against hCG. It adopts the principles of double
antibody sandwich method and immunochromatography to
test the hCG in the urine.
Intended Use : used for early diagnosis of pregnancy
Model: Midstream II
User: for lay person
Contents: each pouch contains one test stick and one desiccant
Each box contains one pouch and one operating instruction

Interpretatlon of results

Negative: If only one pink line appears in the control area,
you can assume that you are not pregnant.
Positive: If two pink lines appear both in the control area
and test area, you can assume that you are pregnant.
Inconclusive: If there is no distinct pink-purple colored band
visible both in the TEST area and CONTROL area the test
is inconclusive. It is recommended that in this case the test
should be repeated.
If the problem persists, contact your local distributor.
Positive
Inconclusive
Negative

Warnings & Precautions
Cap

Absorbent tip

Test line

Control line

Test Procedure
Before the use please prepare a timer.
1.. Remove the midstream from the foil pouch.
2.. Remove the cap and place on the other end to expose
the absorbent tip.
3.. Hold the stick by the thumb grip with the exposed
absorbent Cap Absorbent tip Test line Control line tip
pointing downward. Urinate on the absorbent tip only until
it is thoroughly wet.
4.. Lay the test stick down on a flat surface with the windows
while you wait for the test result.
5.. Read the result within five minutes.
6. Discard the test device after single use in a dustbin.

For in vitro diagnostic use only
1. As with all diagnostic tests, a definitive diagnostic should
not be based on the results of a single test, but should only
be made by the physician after all clinical and lab findings
have been evaluated.
2.Read directions for use carefully before performing this
test. Pay attention to the position of the C and T line .
3. Do not use beyond the labeled expiry date.
4. Do not reuse the test devices. Discard it in the dustbin
after single use.
5. Do not use if pouch is damaged or opened.
6. Do not touch the membrane located within the windows.
7. Once open the pouch, the test device should be used
immediately. Prolonged exposure to ambient humidity will
cause product deterioration.
8.Treat urine samples and used devices as if they are
potentially infectious. Avoid contact with skin.

