
Спазвайте ръководството за употреба! 
Съхранявайте теста на място недостъпно за деца!
Не използвайте теста след датата на изтичане на годността. 
Съхранявайте компонентите на теста при температура от 4 °C до 30 °C. 
Използвайте всяка тест писалка само 1 път. 
Не разглобявайте тест писалката. 
Тестът е само за външно приложение. 
Инвитро диагностика за самостоятелно приложение. 
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Сигурно желаете да получите бърз и надежден отговор по този важен 
въпрос. Ако отговорът е „Да“, определено ще искате да знаете, 
в коя седмица от бременността сте.

Добре е да разберете своето състояние: 
ранен тест за бременност и определяне на седмицата в едно
Ранният тест за бременност Ви дава възможност да разберете дали 
е налице бременност още на 10-я ден след оплождането, което е дори 
преди датата, на която трябва да Ви дойде цикъла. И ако да, в коя 
седмица. Ранният тест за бременност показва дали сте бременна, когато 
е налице концентрация на hCG от 12 IU/L (международни единици на 
литър) във Вашата урина. При положителен резултат трябва да обсъдите 
с Вашия гинеколог как да се процедира по-нататък.

Колко надежден е тестът Veroval®?

Ранният тест за бременност с определяне на седмицата е разработен 
с цел прилагането на точността и сигурността на съвременната 
диагностика и за лична употреба в домашни условия. Той се основава 
на имунологичното откриване на хормона на бременността hCG 
(човешки хорионгонадотропин) и отговаря с това на най-съвременното 
ниво на медицинските изследвания. Точността на теста, доказана 
чрез проучвания за оценка на ефективността, е над 99 %.

Сложно ли е провеждането на теста?

Не: всичко, от което се нуждаете, са часовник и – ако предпочитате 
метода със съд – чист съд. Точното протичане на теста 
е описано на задната страница.

5 мин. > 99 %
Надеждност

        

 
  

  

 
  

     

Au

s dem Labor 

für zu Hause

М
ед

ицински тестове

за домашна употр
еб

а

Важно указание:
При твърде ниска концентрация на hCG – напр. при твърде ранно провеждане на теста или силно разредена урина – може да 
бъде показан отрицателен резултат, въпреки че е налице бременност. Обратно, дори и при положителен резултат, бременността 
може да бъде прекъсната, като това се случва твърде често през първите четири седмици. Поради това при съмнения трябва 
винаги да потърсите своя гинеколог и/или евентуално да повторите ранния тест.

ДОМАШЕН ТЕСТ

Бременност 
Ранен тест с определяне 
на седмицата

Съхранение:
 • Съхранявайте ранния тест и всички компоненти при температура 
от 4 °C до 30 °C.

Годност:
 • Вижте датата на изтичане на годността върху опаковката от фолио 
на тест писалката и върху външната опаковка.

Надеждност:
 • Надеждността съставлява над 99 %.

Приложение:
 • Извадете тест писалката от опаковката от фолио непосредствено 
преди провеждане на теста.

 • Препоръчваме провеждането на теста сутрин, тъй като 
в сутрешната урина концентрацията на hCG е най-висока.

 • Не използвайте, ако опаковката от фолио е отворена или тест 
писалката е повредена.

Изхвърляне на отпадъци:
 • Всички компоненти могат заедно с опаковката да бъдат изхвърлени 
в домакинските отпадъци.

 • Изсушителят в опаковката също може да бъде изхвърлен.

Моля, обърнете внимание:
 • Използваните тестови материали (напр. антитела) са потенциално 
инфекциозни, от които обаче не произтича опасност, ако всички 
съставни части на теста бъдат използвани съгласно ръководството 
за употреба.

Бременна ли съм или не? За какво трябва да внимавам?
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Бременност  
Ранен тест с определяне на седмицата. Начин на провеждане:

ДОМАШЕН ТЕСТ

Метод със съд:
 •  Съберете урина в чист съд, потопете тест 
писалката до максимална дълбочина на 
потапяне за около 3 секунди.

 • Извадете тест писалката 
от опаковката от фолио 
(отворете опаковката).

Директен метод:
 • Задръжте тест писалката за около 
3 секунди под струята от урина.

Съдържание:
 • 1 опаковка от фолио с тест 
писалка и изсушител
 • 1 ръководство за употреба

 • Поставете тест писалката хоризонтално върху опаковката от фолио и не я местете.
 • След точно 5 минути отчетете резултата. Ако извършите отчитането по-късно, 
няма да е възможно надеждно определяне на седмицата.

Отвор за проба 
от урина:

Максимална 
дълбочина 
на потапяне

Не сте бременна Невалиден резултатБременна сте

Появява се само една виолетова 
линия (контролна линия) 
в горната част на полето за 
резултата, ако тестът е проведен 
правилно, но не е открит hCG. 
От това можете да заключите, 
че не сте бременна.

Ако Вашият цикъл не започне до 
една седмица след необходимата 
дата, препоръчваме Ви да 
посетите своя лекар. При 
закъснял цикъл избягвайте 
потенциални рискове като 
рентгенови снимки 
и злоупотреба с алкохол.

Указания:

Надеждната интерпретация на резултата става до 20 минути след провеждане на теста. Възможни причини за невалиден резултат могат да бъдат 
повредена опаковка от фолио, неправилно съхранение или грешка при употреба (напр. твърде малко количество урина). В такъв случай, моля 
съберете всички тестови материали и се обърнете към ТП Хартманн Рико, гр.София, ул. „Майор Юрий Гагарин“ 25А или се свържете с нас през 
контактната форма на www.hartmann.bg.

Тестът се счита за невалиден, 
ако в полето за резултата след 
5  – 10 минути не се появи 
виолетова линия или се появи 
само тестовата линия.

Има два метода за провеждане:

Медикаменти или заболявания 
(напр. трофобластно заболяване), 
които влияят върху Вашето 
ниво на hCG, могат да направят 
резултата неверен. Универсалните 
противозачатъчни таблетки обаче 
не влияят върху теста.

Контролна 
линия (С)

Тестова 
линия (Т)

Ако се появят две виолетови линии в полето за 
резултата, в урината е открит hCG. Може да заключите, 
че сте бременна също и когато долната от двете 
цветни линии е много слаба. За определяне на 
седмицата от бременността сравнете своя резултат 
с фигурите. Седмицата от бремеността се определя 
на база първия ден от последната Ви менструация.

Една слаба тестова линия може да указва за начало на 
бременност или за лошо имплантиран ембрион. Важно 
е полагането на пренатални грижи. Моля, потърсете 
незабавно своя лекар, за да осигурите своето здраве 
и здравето на своето бебе. Избягвайте потенциални 
рискове за ембриона (напр. рентгенови снимки).

Седмица след 
оплождането

Седмица от 
бременността


