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Моля, преди употреба на ръкавиците прочетете 
настоящата инструкция! 

 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА 
Този комплект съдържа 20 или 50 хигиенично опаковани 
тест ръкавици за еднократна употреба, инструкция за 
употреба и цветна скала за интерпретация на резултата. 
(вж. Фиг. 1) 

 
А) Ръкавица 
Б) Тестова лента на показалеца 
В) Цветна скала за 
интерпретация 
 
 
 

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
CarePlan® VpH тестът е приложим за 

определяне киселинността (рН) на вагиналната течност. 
Вагиналното рН е много важен скринингов параметър 
като индикатор за ранното определяне на смущенията 
във вагиналната среда, които често са причинени от 
асцендентни инфекции и могат да причинят раждане 
преди термина (раждане преди 37 гестационна 
седмица), раждане на плод с ниско тегло, както и да 
намалят фертилността1-8. 

Нормалната вагинална течност съдържа 
различни микроорганизми и това са главно лактобацили. 
Те произвеждат млечна киселина, която осигурява 
протективна киселинна среда. 

Здравата вагина има рН по-ниско от 4,5. 
Киселинността на вагиналната среда затруднява растежа 
на инфекциозни причинители и предпазва от тяхната 
миграция към матката (утробата), където те могат да 
причинят ранни контракции или спукване на 
мембраните, което от своя страна води до раждане на 
недоносен плод. 

Растежа на инфекциозни причинители във 
вагината много често става незабелязано. Колкото по-
рано се открият промените, толкова по-рано могат да се 

предприемат съответните мерки за намаляване на риска 
от преждевременно раждане. 

Ето защо е толкова важно да се започне 
редовно тестване на рН стойността във вагиналната 
среда още от ранните дни на бременността. 

 

Моля, обърнете внимание: самостоятелното 
тестване на жените е само допълнителна постъпка в 
рамките на редовните предродови здравни прегледи, 
които извършва лекар. 

 
ТЕСТВАНЕ НА ВАГИНАЛНОТО рН 

CarePlan® VpH тестът се изпълнява лесно, не 
крие рискове и е безболезнен. Ръкавиците са опаковани 
хигиенично, което Ви осигурява съответно и хигиенично 
тестване. Използвайте CarePlan® VpH тест ръкавицата 
два пъти седмично в периода между посещенията при 
Вашия лекар. По този начин Вие ще можете сама да 
следите състоянието си в уединението на Вашия дом. 
Редовното тестване на вагиналното рН се препоръчва 
специално при жени, които са претърпели вагинални 
инфекции по време на предишна бременност. 
 
КАК ДА ПРОВЕДЕМ ТЕСТА 

1. Отворете кутията (плика) и вземете една 
ръкавица. Поставете ръкавицата на дясната си 
ръка, даже и ако сте левичар. Избягвайте 
докосването на тест-лентата на показалеца. 
(вж. фиг. 1). 

2. Поставете показалеца във 
влагалището си. За да 
направите това по-лесно 
заемете следната стойка: 
застанете на един крак и 
стъпете с другия крак на 

по-висок обект (легло или стол). Разтворете 
устните с пръстите на другата ръка. (вж. фиг. 
2). 

Положението е аналогично на това да поставите 
тампон във влагалището си, но пръстите Ви НЕ 
ТРЯБВА да навлизат толкова дълбоко, както 
при поставянето на тампон. Пръстите Ви не 
трябва да навлизат по-дълбоко от 3 см. 

3. Сега извадете пръста си. Сравнете цвета на 
тест-лентата с цветната скала на опаковката. 
Бъдете сигурна, че тест-лентата е още влажна, 
докато сравнявате цветовете. 

4. Хванете ръкавицата на китката и я свалете като 
я обърнете отвътре-навън. Изхвърлете 
ръкавицата. 

 
РАЗЧИТАНЕ И ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 

Разчетете резултата веднага след 
като извадите пръста си чрез 
сравняване на цвета на тест-
лентата с този на цветната скала на 
гърба на опаковката. 
Бъдете сигурна, че тест-лентата е 
още влажна, докато сравнявате 

цветовете. 
Изберете цвета от скалата, който най-много отговаря на 
цвета на тест-лентата и запишете съответстващата рН 
стойност. 
 

• Ако цветът на тест-лентата е жълтеникав 
киселинността на Вашето влагалище е нормална 
(рН 4,4 или по-ниска) 

• Ако цветът на тест-лентата е значително по-
тъмен от жълто (тъмно кафяв до зелен) – 
вагиналната течност не е достатъчно кисела. 
Стойността на рН е по-висока от 4,4. 

Не се притеснявайте ако еднократно стойността на рН на 
влагалището Ви е извън нормалните стойности. В този 
случай Вие трябва да продължите да се тествате – 
няколко часа по-късно или на следващата сутрин. Ако 
резултатът Ви е все още извън нормалните стойности 
трябва да потърсите възможно най-бързо  Вашия лекар, 
за да определи защо това е така. Имайте предвид, че 
стреса и някои храни могат временно да повлияят 
киселинността на влагалището Ви. 
 
Трябва да направите веднага консултация с Вашия 
лекар, ако системно (две поредни измервания) 
откривате абнормални стойности на рН, или ако 
изпитате някои от следните симптоми: 

• вагинално течение или обрив. 
• промяна на вагиналната секреция – 

увеличаване на количеството, миризма или 
промяна на цвета (леко увеличение е нормално 
по време на бременността). 

• парене или сърбеж на интимните места 
• често уриниране (това е нормално по време на 

бременността) или чувство на парене при 
уриниране 

• треска 
• диария 



• спазми или болки, сходни с менструационните в 
коремната област 

• подозрение за изтичане на амниотична течност 
 
ВНИМАНИЕ 

• всяка ръкавица се използва САМО ЕДНОКРАТНО 
• не използвайте ръкавиците след изтичане срока 

на годност, указан върху опаковката 
• важно е да изчакате поне 12 часа след като сте 

имали сексуални отношения или след 
поставянето на каквато и да е субстанция във 
влагалището Ви (напр. спрей, крем, гел, 
вагинален душ и т.н.) преди използването на 
теста. Също така не използвайте ръкавицата 
ако взимате антибиотици. Всички тези фактори 
могат да променят киселинността на 
влагалището Ви и да дадат невалиден резултат. 
Ако правите теста по времето, когато не сте 
бременна бъдете сигурна, че не сте в 
менструация. Преди да тествате изчакайте най-
малко 3-4 дни след приключване на 
менструацията Ви. 

• не промивайте и не плакнете влагалището си, 
както и не използвайте вагинален душ преди 
тестване 

• бъдете сигурна (чрез избърсване), че няма 
останала урина във вагиналния вход ако се 
тествате веднага след ползване на тоалетна, 
тъй като урината може да окаже влияние върху 
киселинността и респективно върху Вашия тест. 

• не правете вагинални промивки, тъй като това 
ще промени стойността на вагиналното Ви рН. 
По принцип такива интимни промивки не се 
препоръчват, тъй като имат отрицателно 
влияние върху вагиналната среда. 

• Моля, обърнете внимание: С помощта на тази 
тест ръкавица Вие само ще измерите рН 
стойността. Това измерване няма да Ви покаже 
дали имате или нямате инфекция. За съжаление 
някои микрооганизми и особено гъбите могат да 
се размножават и в кисела среда (обаче 
гъбичните инфекции сами по себе си 
обикновено не предизвикват преждевременно 
раждане). Това означава, че макар киселата 
вагинална среда (нормално рН) да не 
представлява абсолютно надеждна защита, тя 
осигурява много добра защита от повечето 
микрооганизми, които могат да предизвикат 
преждевременно раждане. 

СЪХРАНЕНИЕ 
Съхранявайте ръкавиците в плътно затворената 
оригинална опаковка, далеч от влага. 
Съхранявайте ги в сухо помещение при температура 2-
30оС. Не ги замразявайте. 
Дръжте ръкавиците далеч от малки деца. 
Срок на годност – 36 месеца. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕСТА 
CarePlan® VpH тестът показа отлична корелация при 
съпоставка на резултатите с референтен Ag/AgCl 
електрод. Бе получена следната линейна регресия : y 
(рН електрод) = 0.994x + 0.036 и коефициент н 
акорелация: r = 0.9633. 
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© Copyright Inverness Medical 
 
Продуктите на Инвернес медикъл за женско здраве са 
налични в определени аптеки и дрогерии. Искайте от 
Вашия локален фармацевт да поръча тези продукти за 
Вас, ако той все още ги няма на склад. Ако имате 
въпроси по отношение на тези продукти, моля обърнете 
се към отдела за обслужване на клиенти на Инвернес 
Медикъл Иновейшън. Нашият специално обучен 
персонал ще се радва да Ви помогне. 
 
 
За поръчки на продукти:  
Опаковка   CarePlan® VpH по 20 ръкавици – продукт № 
52.01.020.04 
Опаковка   CarePlan® VpH по 50 ръкавици – продукт № 
52.01.050.04 
 
Inverness Medical, CarеPlan® и логото са регистрирана 
търговска марка на Инвернес Медикъл. 

 
Дистрибуция за България:  
Фромвулеви ЕООД 
София 1505, ул. Марица № 10 
Тел: (02) 9433167, факс: (02) 9433518 
E-mail: careplan@fromvoulevs.com  
Web страница: www.fromvoudlevs.com  
 
Производител: 
Unipath Ltd. 
Bedford MK44, 3UP 
United Kingdom 
www.clearview.com  
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