
Gebelik Tek Aşamalı Hızlı Test 

Katalog No. RT13234 
Türkçe 

Kendi kendinize Uygulama içindir 
Test uygulamasına geçmeden kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. 
TANITIM 
Tek aşamalı hızlı gebelik testi idrarda immunokromatografik yöntem ile hCG 
(Human Chorionic gonadotropin) tayini için üretilmiştir. Test sonuçları görsel olarak 
nitelik (negatif/pozitif) şeklindedir. Sadece kendi kendine vücut dışı test 
uygulamasında kullanılır.    
PRESİP 
İnsan koriyonik Gonadotropin (hCG) döllenmenin ardından kısa bir süre sonra 
plasenta tarafından sentezlenip idrarla atılır. Gebelik testinde bu hormona karşı 
antikor reaksiyonundan yararlanılır. Strip ve/veya kaset idrarla temas ettirildiğinde 
idrar numunesi kılcal kuvvetle özel membrana doğru hareket eder. İdrar 
numunesinde hCG varsa bu bölgede renkli bir çizgi oluşur. Çizginin oluşmaması 
negatif test sonucu anlamına gelir. Testin güvenirliğini sağlamak üzere doğru test 
uygulamasında kontrol çizgisi oluşmaktadır.   
REAKTİFLER 
Antikor Bağlanması 
Kontrol bölgesi: Keçi anti-fare (IgG) poliklonal antikor 
Test bölgesi: Fare monoklonal anti-hCG antikor A 
Antikor İşaretlenmesi: 
Monoklonal anti-hCG antikor B koloidal altın konjugatı 
İÇİNDEKİLER 
1. Birer adet kaset test, damlalık pipet ve nem alıcıdan oluşan folyo poşetten 
oluşmaktadır. Nem alıcı test için kullanılmamaktadır. Sadece kasetin nemden 
korunması içindir. 
2. Kullanım talimatnamesi. 
GEREKLİ DİĞER MALZEMELER 
1. Saat veya kronometre. 
2. Numune toplama kabı. 
UYARILAR 
1. Bu kit sadece vücut dışı kullanımı içindir. Yutmayınız. 
2. İlk kullanımdan sonra atın. Kasetlerden birden fazla defa kullanılamaz. 
3. Son kullanım tarihi geçmiş ürünü kullanmayın. 
4. Folyo poşet zarar görmüş, dilenmiş veya tam kapatılmamışsa kullanmayın. 
5. Çocuklardan uzak tutun. 
6. İdrar numunesi enfeksiyon riski taşımaktadır. Kullanılan kasetleri uygun şekilde 
imha edin veya atın. 
SAKLAMA VE STABİLİTE 
1. Kullanım tarihi boyunca iyice kapatılmış folyo poşetler 2-30℃ saklanmalıdır. 
2. Kasetleri direkt ışıktan, tozdan ve sıcaktan koruyun. 
3. DONDURMAYIN. 
4. Test uygulamasından kısa süre önce folyo poşeti açın. 

 
NUMUNE TOPLAMA 
Tüm idrar numuneleri test uygulamasına tabi tutulabilir. Ancak sabah ilk idrarı 
yüksek miktarda hCG hormonu içerebildiğinden tercih edilmelidir. 
 
TEST UYGULAMASI 
1. Folyo poşeti açınız ve kaset testi düz bir zemine koyun. 
2. Damlatma pipetine dikey konumda idrar çekin ve “S” ile işaretli kaset bölgesine 
2-3 damla idrar damlatın. 
3. En geç 5 dakika içinde test sonuçlarını değerlendirin. Test sonuçları 5 
dakikadan sonra geçersizdir. 

 
Pozitif（Gebe） 

Her iki “C” ve “T” bölgesinde çizgi varsa muhtemelen gebesiniz. İki çizginin renk 
şiddeti aynı olmayabilir. 
Negatif (Gebe değilsiniz) 
Sadece “C” bölgesinde çizgi oluşur ancak “T” bölgesinde çizgi oluşmazsa 
muhtemelen gebe değilsiniz. 
Geçersiz 
Eğer uygulama sonucunda “C” bölgesinde çizgisi oluşmazsa (“T” bölgesinde çizgi 
oluşsun veya oluşmasın) test geçersizdir. Yeniden başka bir kasetle testi 
tekrarlayın. 
 
NOT:”T” bölgesindeki çizgi çok açık renkte ise 48 saat sonra testi yeniden 
tekrarlamanız öneriliyor. 
1. Tüm tanı uygulamalarında olduğu gibi kesin tanı doktorunuz tarafından 
yapılmalıdır. 
2. İdrar numunesi aşırı sulandırılmışsa (düşük dansite) hCG miktarı azalır. Gebelik 
şüphesi devam ediyorsa test 48 saat sonra yeni idrar numunesi ile 
tekrarlanmalıdır. 
3. Çok erken gebelik döneminde düşük hCG miktarı negatif sonuç verebilir. 
Gebelik şüphesi devam ediyorsa test 48 saat sonra yeni idrar numunesi ile 
tekrarlanmalıdır. 



4. Yüksek hCG miktarı gebelik dışında nadir vakalarda görülebilir. Bu nedenle 
gebelik tanısında sadece pozitif test sonuçları her zaman geçerli olmayabilir. Böyle 
bir durumda mutlaka doktorunuza başvurun. 
5. Sadece hCG düzeyine bakarak normal ve anormal gebelikleri birbirinden ayırt 
etmek olası değildir. Doğal düşükler bile testin sonuç yorumlamasını 
zorlaştırmaktadır. 
6. Sterilite tedavisi, hCG esaslıdır ve yalancı sonuç almanıza neden olabilir. Böyle 
durumlarda doktorunuza başvurun. 
 
SORU VE CEVAPLAR 
S.1. Gebelik testini ne zaman yapabilirim? 
C.1. Periyodunuz bir gün bile geçse her hangi bir zamanda test yapabilirisiniz. 
Ancak gebelik hormonu ilk sabah idrarında daha yoğun olduğu için tercih 
edilmelidir. 
S.2. Sabah ilk idrarla test yapabilir miyim? 
C.2. Her zaman idrar numunesi ile test yapabilirsiniz ancak sabah ilk idrarı hormon 
açısından daha yoğun olduğu için tercih edilebilir. 
S.3.Testin doğruluğu ne kadardır? 
C.3. Karşılaştırmalı klinik çalışmalarda toplam 216 idrar numunesi kullanıldı. Her iki 
yöntemle 76 numune pozitif ve 140 numune negatif sonuç alındı. Bu çalışma 
neticesinde iki yöntem arasındaki doğruluk >%99 olarak tespit edilmiştir. 
S.4.Test hassasiyeti ne kadardır? 
C.4.Gebelik testi 25 mIU/ml veya daha fazla hCG hormon yoğunluğunu tespit eder. 
Test Dünya Sağlık Teşkilatı uluslar arası standartlarına göre üretilmiştir. Bunlara 
ek olarak test LH (300 mIU/ml), FSH (1,000 mIU/ml), TSH (1.000 µ IU/ml), negatif 
(0 mIU/ml hCG) ve pozitif (25 mIU/ml hCG) numunelerinde çapraz reaksiyon 
vermemektedir. 
S.5. Tesyt etkileyen faktörler nelerdir? 
C.5.hCG içeren bazı ilaçlar (Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL, gibi) yalancı pozitif 
sonuçlara neden olabilir. Alkol, doğum kontrol ilaçları, ağrı kesiciler, antibiyotikler 
ve/veya hCG içermeyen hormon tedavisi test sonuçlarını etkilememektedir. 
S.6.Test sonucu pozitif çıkarsa ne yapmalıyım? 
C.6. Test sonucu pozitif çıkarsa idrar numunesinde hCG hormonuna rastlanmış ve 
muhtemelen gebesiniz demektir. Doktorunuza başvurarak tanıyı kesinleştirmek ve 
izlenecek yol konusunda bilgi almanız gerekmektedir. 
S.7. Test pozitif çıkarsa normal gebeliğin dışında bir nedeni olabilir mi? 
C.7. Kimi durumlarda (yumurtalık kistleri veya dış gebelik gibi ) idrar hCG tespit 
edilirken normal gebelikten söz edilemez. 
S.8.Testin sağlıklı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? 
C.8.Test kasetinde “c” kontrol bölgesinde renkli çizgi oluşumu testin doğru çalıştığı 
ve yeterince idrar emdirildiğini göstermektedir. 
S.9. Test sonucu negatif olduğunda ne yapmalıyım? 
C.9. Test sonucu negatif çıkarsa muhtemelen gebe olmadığınız ve idrarınızda 
yeterince hCG hormonu tespit edilmediği anlamına gelmektedir. Bir hafta içinde 
periyodunuz başlamazsa yeniden testi tekrarlayın. Test tekrarında benzer negatif 

sonuç alırsanız ve periyodunuzda gecikme devam ediyorsa doktorunuza başvurun. 
Sağlıklı bir gebelik dönemi ve bebeğiniz sağlığı için aşağıdakileri dikkatle 
uygulayın. 
1. Periyodunuz geciktiğinde gebelik kaset testi kullanın. Böylece gebe olduğunuzu 
anladığınız andan itibaren kendinize ve bebeğinize daha çok dikkat edersiniz. 
2. Gebelik testi pozitif çıktığında doktorunuz uğrayarak gerekli talimatları alırsınız. 
3. Uygun diyet uygulamasına başlayın, sigara ve alkolü bırakın. 
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