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Pasūtījumiem: Kat. Nr. BMR110-100 
 
Izmantošana 
Viena soĜa dBest  hCG Strip Tests ir vienkāršs imunohromatogrāfisks 
tests ātrai un kvalitatīvai cilvēka horiongonadropīna hormona 
noteikšanai cilvēka urīnā agrīna grūtniecības diagnosticēšanai. Test 
paredzēts profesionālai un laboratorai diagnostikai.   
  
Testa apraksts 
Cilvēka horiongonadotropīns ir glykopeptīda hormons, ko ražo 
placenta grūtniecības laikā. Tā parādīšanās un straujš hCG 
koncentrācijas pieaugums nākamās mātes urīnā ir labs marėieris 
grūtniecības apstiprināšanāi. Visaugstākie rezultāti parādās starp 8 – 
11 grūtniecības nedēĜu un sasniedz augstāko pīėi.  
dBest Viena soĜa hCG  Urīna tests ir hromatogrāfisks imūntestēšanas 
tests, kurš ir antivielu specifisks uz hCG identificēšanu urīnā ar 
augstas pakāpes sensitivitāti. Paaugstināti hCG līmeĦi, ne zemāki par 
10 mIU/ml var tikt noteikti 5 minūšu laikā. 
 
Materiālu komplektā 
1. dBest hCG  testa stripu komplekts iemērkšanai. Tests satur 
kazas/truša poliklonālās antivielas un peles monoklonālās antivielas 
proteīnu buferī, sastāvā ir arī Natrija azīds. 
2. Lietošanas instrukcija. 
 
Brīdinājumi 
Viena soĜa dBest HCG testu jāuzglabā istabas temperatūrā 4-30oC 
(40-86oF) līdz 18 mēnešiem vai līdz norādītajam derīguma termiĦam. 
Nedrīkst izmantot testu pēc derīguma termiĦa beigām. 
 
Paraugu savākšana un uzglabāšana 
1. Pirmais rīta urīns parasti satur visaugstāko hCG koncentrāciju, 
tāpēc ir vislabāk piemērots testēšanai. Drīkst izmantot arī citus urīna 
paraugus. 
2. Ja paraugs netiek nekavējoties testēts, tad tas būtu jāuzglabā 2-8oC. 

Uzglabājot vairāk kā trīs dienas, paraugs tiek rekomendēts 
sasaldēt. 

3. Ja paraugs satver nogulsnes, var iegūt pretrunīgus testa rezultātus. 
Šādam paraugam ir jābūt dzidrinātam pirms testēšanas. 

 
UZMANĪBU 
1. Lietot tikai in vitro diagnostikā. 
2. Nedrīkst ēst vai smēėēt, darbojoties ar paraugiem. 
3. Darbojoties ar paraugiem, lietot aizsargcimdus. Pēc tam rūpīgi 

nomazgāt rokas. 
4. Izvairīties no šĜakstīšanās vai aerosola veidošanās. 
5. Notīrīt šĜakatas rūpīgi, izmantojot piemērotu dezinfekcijas līdzekli. 
6. Attīrīt un atbrīvoties no visiem paraugiem, reaăentu komplektiem 

un potenciāli inficētiem materiāliem, bioloăiski bīstamu vielu 
konteinerā. 

 
Pārbaudes procedūra 
1. IzĦem testēšanas stripu no tā iepakojuma. 
2. Turot stripu vertikāli, uzmanīgi iegremdē to paraugā – 3 – 4 

pilienos vai 120-160 mkl urīna parauga. Neiegremdēt dziĜāk par 
maksimālo (MAX) norādīto līniju. 

3. Stripu izĦem no parauga, kad sarkanais krāsojums sāk migrēt 
rezultātu lodziĦā. Nolasa pārbaudes rezultātus 3-5 min. laikā. 
Neinterpretēt rezultātus vēlāk par 5 minūtēm. 

 
Uzmanieties 
Augstāk minētais laiks ir noteikts attiecīgi istabas temperatūrā 15 līdz 
30 oC. Ja Jūsu istabas temperatūra ir ievērojami zemāka par 15 oC, 
tad izmeklējamais laiks atbilstoši jāpalielina. 
 
Pārbaudes rezultātu interpretācija 
1. Rezultātu lodziĦa kreisajā pusē parādīsies krāsu līnija, kas norādīs, 

ka tests darbojas pareizi. Tā ir Kontroles Līnija. 
2. Rezultātu lodziĦa labajā pusē parādās testa rezultāti. Ja jebkura 

krāsas līnija parādās labajā pusē, tā ir Testa Līnija. 
 
Pozitīvs rezultāts 
Divu krāsu grupu klātbūtne (“C” un “T” grupas) rezultātu lodziĦā 
norāda uz pozitīvu rezultātu, neskatoties uz to, kura grupa parādās 
pirmā. Piezīme: Jo augstāks hCG  līmenis paraugā, jo stiprāka ”T” 
joslas krāsa būs izteikta. Kad paraugā izmeklējamo antivielu līmenis 
ir Ĝoti zems, bet vēl joprojām iekĜaujas jūtības testa robežās, ”T” 
joslas krāsa būs Ĝoti vāji izteikta. 
 
Negatīvs rezultāts 
Tikai vienas sarkanas krāsas klātbūtne rezultātu lodziĦā norāda uz 
negatīvu rezultātu, kas liecina par to, ka paraugs nesatur hCG 
nosakāmā līmenī (2. attēls).  
Nederīgs rezultāts 
Ja pēc pārbaudes veikšanas rezultātu lodziĦā nav redzama sarkanā 
krāsa, tad šāds rezultāts ir nederīgs (2. attēls). Iespējams, ka netika 
pareizi ievērotas norādes – bija nepietiekošs parauga daudzums 
izmantots testēšanā vai arī testa strips bija bojāts. Iesakām veikt 
atkārtotu pārbaudi. 
Testa ierobežojumi 
1. Iepakojums ir paredzēts kvalitatīvai hCG in vitro diagnosticēšanai 
un tests neparāda titru paraugā.  

2. Testu vajadzētu izmantot tikai pacientiem ar aizdomām par 
grūtniecību. 
3. Lai gan tests ir Ĝoti specifisks uz šo hormonu, var gadīties arī rets 
falši pozitīvs vai apšaubāms rezultāts. Tad ir nepieciešams veikt citus 
klīniski diagnostiskos testus. Tāpat kā visiem diagnostiskiem testiem, 
diagnozi nedrīkst balstīt tikai uz vienu pārbaudi, bet gan Ĝaut to 
izvērtēt ārstam pēc visām klīniskajām pazīmēm un laboratorijas 
izmeklējumu rezultātiem.  
4. Normālu grūtniecību no ektopiskas grūtniecības nevar izšėirt tikai 
ar šo testu. 
5. ěoti agrā grūtniecības periodā var iegūt negatīvu rezultātu sakarā 
ar zemu hormona koncentrāciju. Šādos gadījumos tests ir jāatkārto 2 
dienas vēlāk ar svaigu urīna paraugu. 
6. Ja urīna paraugs ir pārāk atšėaidīts – t.i. zema specifiskā gravitāte 
un tas nesatur pietiekošu hormona koncentrāciju, tiks iegūts negatīvs 
rezultāts. Bet ja grūtniecība tomēr ir gaidīta, iegūstiet jaunu pirmā rīta 
urīna porciju un atkārtojiet testēšanu. 
 
Referentās normālās vērtības (1,2,3):  

1. 10 – 30 mIU/ml          7 – 10 dienas pēc apaugĜošanas 
2.  37000 – 50 000 mIU/ml 8 – 11 nedēĜas pēc pēdējām 

menstruācijām 
3. < 5 mIU/ml           veseliem vīr. vai siev. bez grūtniecības 

Standartizācija - Sensitivitāte 
Viena soĜa dBest  hCG Strip Tests nosaka urīna koncentrāciju sākot 
no 10 mIU/ml (saskaĦā ar PVO1. Internacionālo standartu). 
Specifiskums 

1. Pētījumi: specificitātes pētījumi tika veikti. Lai izvērtēti 
krustenisko reaktivitāti ar strukturāli un fizioloăiski 
līdzīgiem hormoniem. Urīna paraugi ar 500 mIU/ml LH , 
1000 mIU/ml FSH, 1000 mklIU/ml TSH uzrādīja negatīvu 
rezultātu.  

2. Ietekmējošie faktori: Potenciāli ietekmējošie medikamenti, 
proteīni un glukoze tika papildus pievienoti normālam 
negatīvam urīna paraugam. Neviena no šīm substancēm 
neietekmēja dBest hCG  testa procedūru.  

 
Secinājumā: 
Viena soĜa dBest  hCG Strip Tests ir salīdzināms ar citiem komerciāli 
pieejamiem hCG urīna testiem. 
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