
 
Gebelik testi kullanım kılavuzu

(Orta idrar testi)
Ich bin mir sicher.

cyclotest® gebelik testi, gebeliğin erken tehşisi için idrarda Human Chorionic Gonadotropin 
(hCG) hormonunun kaliteli şeklide saptanmasını sağlayan kendiliğinden çalışan bir  immünolojik 
testtir.

         Güvenlik Uyarıları

Sadece tıbbi tanılama yöntemi için uygundur
• Testi yapmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. C ve T çizgisinin pozisyonuna 

dikkat ediniz.

• Testi ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
• Testi tekrar kullanmayınız.Testi tek seferlik kullanımı akabinde çöpe atınız.

Amacına uygun kullanım

cyclotest® gebelik testi profesyonel ve bireysel kullanım için uygundur.

• Testin dışındaki folyo paket yırtılmış veya herhangi bir şekilde hasar görmüş ise, testi kullan-
mayınız.

• Test çubuğu üzerindeki mebran tabakaya dokunmayınız.

• Testi yapmadan önce bir idrar kabını hazırda bulundurunuz.(ambalaj içerisinde bulunmamakt-
adır).

• Testi folyoyu açar açmaz kullanınız. Uzun süre havadaki neme maruz kalması testin hasar 
görmesine sebep olabilmektedir.

• İdrar numunelerini ve kullanılmış testleri potansiyel enfeksiyon kaynakları olarak dikkate alınız 
ve deri ile teması önleyiniz.

Ambalaj içeriği:
• Bir folyo paket, içerisinde test çubuğu ve nem önleyici bulunmaktadır (tüketim için uygun 

değildir)
• Kullanım Talimatı

Ayrıca ambalaj içerisinde bulunmayan diğer ihtiyaç malzemeleri:
• Temiz ve kuru bir kap
• Bir saat

Test başlangıcının belirlenmesi
Test geciken menstrual kanamanın ilk gününden itibaren yapılabilmektedir. Çoğu durumda test 
bu aşamada doğru bir sonuç vermektedir.Ancak hCG konsantrasyonunun kişiden kişiye değişiklik 
göstermesi veya son menstrual kanama zamanının yanlış hesaplanması gibi olasılıkların var ol-
ması sebebiyle, negatif test sonucuna rağmen yinede gebelik şüphesi var ise, test birkaç gün 
sonra tekrarlanmalıdır.

Testin yapılması

İdrar numunesinin alınması ve testin yapılması
1. İdrar numunesi kuru ve temiz bir kaba toplanmalıdır.

2. Testi gün içerisinde dilediğiniz saatte kullanabilirsiniz ancak sabah saatlerinde idrardaki hCG 
hormonunun en yüksek seviyelerde olması sebebiyle, en uygun olanı testin sabah ilk idrar ile 
yapılmasıdır. Şayet test idrar numunesi alındıktan hemen sonra yapılamıyor ise, numuneyi 
2-8°C arasında 72 saat süreyle saklamak mümkündür.

3. Şayet idrar numunesi üzerinde yüzen parçacıklar mevcut ise, bunların çökmesi beklenmelidir.
Böylece test için berrak bir numune elde edilmiş olur.

Test yöntemi
1. Folyo paket ve idrar oda ısısında olmalıdır.Testin başlangıcında folyoyu belirtilen yerinden 

açınız ve test çubuğunu içinden alınız.Test çubuğunu folyo paket açılır açılmaz kullanınız.

2. Test çubuğunun sapını bir elinizle tutunuz diğer elinizle kapağını çıkartıp emici ucun açıkta 
olmasını sağlayınız.Kapağı daha sonraki kullanım için bir kenara koyunuz. (bkz.resim)

Kapak

İdrar numunesi test alanı (emici uç)

Kontrol çizgisiTest çizgisi

Sonuç penceresi

4. Kapağı tekrar kapatınız ve renkli çizgiler belirene kadar bekleyiniz.Test sonucu 5 dakika sonra 
okunabilmektedir.

3. Test için idrar numunesini kuru ve temiz bir kap içerisine alınız (ambalaj içerisinde bulunma-
maktadır).Emici ucu yarı yarıya en az10 saniyeliğine idrara batırınız.Aynı zamanda emici ucu 
en az 10 saniyeliğine doğrudan idrarınızın altına da tutabilirsiniz

5. İdrar numunesindeki  hCG konsantrasyonuna bağlı olarak pozitif sonuçlar 40 saniye sonra da 
gösterilebilmektedir. Ancak negatif sonuçları kesin olarak alabilmek için 5 dakikalık sürenin 
tamamı dikkate alınmalıdır. Bu nedenle sonuçların 5 dakika sonra okunması gerekmektedir..

1. 2.

3.

10 sec.

5 min.

Sap

6. Test çubuğu tek seferlik kullanımdan sonra çöpe atılmalıdır.

10 dakika geçtikten sonra test sonucu okunmamalıdır.

Sonucun değerlendirilmesi

Pozitif: Renkli iki adet çizgi belirir bir kontrol çizgisi ve bir test çizgisi bkz. resim. Bu sonuca 
göre gebelik tespit edilmiştir. Gebelik süresince hormon konsantrasyonunun değişiklik göstermesi 
sebebiyle çizgilerin renk yoğunluğu değişken olabilmektedir. Erken doğum evresinde tedbir al-
mak önemlidir,bebeğinizin sağlığını ve kendi sağlığınızı güvence altına almak için, bir an önce 
doktorunuza ve ebenize başvurunuz. Embriyo için potansiyel risk oluşturabilecek uygulamalardan 
kaçınınız (örn. Röntgen)

Geçersiz: Hiçbir çizgi belirmez veya sadece tek bir test çizgisi mevcuttur.Bu durumda test yeni 
bir test çubuğu ile tekrarlanmalıdır. Eğer tekrar geçersiz bir sonuç alırsanız lütfen seri numarası 
ile satıcınıza başvurunuz.

Negatif: Sadece kontrol çizgsi belirir.Test çizgisi belirmez.Bu sonuca göre gebelik tespit edilme-
miştir.

Pozitif Negatif Geçersiz Geçersiz

Kalite kontrolü
Entegre kontrol fonksiyonu
Test içerisinde entegre bir kontrol fonksiyonu bulunmaktadır.Kontrol çizgisi C yeterli miktarda nu-
mune sıvısının kullanıp kullanılmadığını göstermektedir.

Bilgi

Human Chorionic Gonadotropin (hCG), döllenmeden kısa süre sonra oluşan plasentadan 
salgılanan bir glikoprotein hormonudur.Normal seyreden gebeliklerde hCG döllenmeden 7 gün 
sonra idrarda tespit edilebilmektedir.Konsantrasyonu ise 1,3 - 2 günde ikiye katlanır.Geciken 
menstrual kanamanın ilk gününde idrardaki hCG değeri yakl.100 mIU/ml.civarındadır.Gebeliğin 
ilk çeyreğinin sonuna doğru 100.000 - 200.000 mIU/ml arası değerler ölçülmektedir.Döllenmeden 
hemen sonra hCG hormonunun ortaya çıkması ve devam eden konsantrasyon artışı sebebiyle bu 
horman gebeliğin erken tehşisinde önemli bir rol oynamaktadır.

Çalışma şekli
cyclotest® gebelik testi immünkromatografik teknoloji esasına dayanan bir hızlı testtir.Emici taba-
kası olan membran bir, monoklonal sabit faz antikorlu liyofilize edilmiş koloidal altın bileşikli, hCG 
ye batırılmış fiberglas kağıt şeridi  üzerinde bulunmaktadır. Test kısmının sonunda bir başka emici 
kaplama fazla numune sıvısını içine almaktadır. İdrar numunesi test şeridinin üzerine konulur, 
emici tabakadan akar ve yan taraftaki kromatografik membran üzerine gelir.Memban ile temas es-
nasında numune, iyofilize edilmiş bileşiği çözer.Reaksiyon gösteren bir numunede, hCG antijeni 
koloidal çözeltinin antikorlarına bağlanır.Çözeltinin membran üzerindeki ileriye doğru hareketinde, 
test kısmı  („T“) de sağlanan hCG değerine ek monoklonal antikorlar, hCG -altın bileşiği komplek-
sini bağlamaktadır ve mor renkli bir çizgi  („T“) oluşur.Kontrol kısmı („C“) de her numunede mor 
renkli bir çizgi oluşur. Bu çizgi kontrol kısmında sağlanan poliklonal antikorunun (Anti Fare IgG) 
numunenin  koloidal altın çözeltisine bağlanması ile oluşur. Bu çizgi gerekli oranda sıvının mevcut 
olduğunu ve testin doğru şekilde yürütüldüğünü göstermektedir.25mIU/ml  değerindeki hCG kon-
santrasyonu 5 dakikadan az sürede tespit edilebilmektedir.



Reagentler

anti-ß-hCG monoklonal antikorlu koloidal altın bileşikli test çubuğu,anti-α-hCG monoklonal anti-
korlu NC-Membran ve tavşan anti fare lgG poliklonal antikor.

Profesyonel kullanım için bilgiler

Her bir seri test çubuğu için, testin etkinliğini denetlemek adına kontrol malzemeleri ile test uygu-
laması önerilmektedir.Ayrıca kullanıcılar GLP - esaslarına dayalı yönetmelikeri ve yerel ve ulusal 
kuralları  dikkate almalıdırlar.

Kalite kontrol malzemesi.Ticari açıdan mevcut kontrol malzemelerinin yardımı ile veya gebe 
veya gebe olmayan hastalardan alınan  taze numuneler ile testin etkinliği her bir seride kontrol 
edilebilmektedir.Belirlenen hCG konsantrasyonları  yaklaşık olarak klinik cut-off-değerine yakın 
(az miktarda altında veya üstünde)olan kontrol malzemelerinin kullanımını önermekteyiz.

Ambalaj açılmış veya hasar görmüş ise kullanmayınız

İn vitro tanı

Madde numarası
Dikkat. Güvenlik Uyarıları dikkate 
alınız

Toplu iş numarası

Kuru kalmasını sağlayınız

Yüksek ısı ve güneş ışınlarından 
koruyunuz

Üretici

Tekrar kullanım için uygun değildir.

Isı sınırı sembolü Son kullanma tarihi

İşaretlerin açıklaması

Kullanım kılavuzunu dikkate alınız

0123

Bu test  invitro tanı 1998 komisyonunun 98/79/EG yönetmeliklerine uygundur ve CE 
0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH) işaretini taşımaktadır.
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Özellikler

1. Hassasiyet
cyclotest® gebelik testi Hcg değeri yaklaşık 25 mIU/ml veya üzerinde olan numunlerde pozitif 
sonuçlar göstermektedir.

2. Doğruluk
Aşağıdaki bileşenler 0 ve 25 mIU/ml Hcg değerinde  idrar içerisinde çözülürken  sonucu etkile-
memişlerdir.

Çapraz reaksiyon göstermeyen homolog hormonlar
HFSH                                            1000 mIU/ml                                                       (WHO 1st IS)
HLH                                                 500 mIU/ml                                                    (WHO 1st IRP)
HTSH                                             1000 µIU/ml                                                   (WHO 2nd IRP)

3. Kesinlik

cyclotest® gebelik testi klinik kesinliği

Referans işlem (pozitif) Referans işlem (negatif) Toplam
cyclotest® gebelik testi (pozitif)

411 0 411
cyclotest® gebelik testi (negatif) 0 309 309
Toplam 411 309 720

cyclotest® gebelik testi ve yetkili labaratuvar cihaz arasında karşılaştırma araştırmaları farklı klinik 
referans labaratuvarlarında yapılmıştır. Pozitif ve negatif sonuçlar karşılaştırılmış ve  > 99,9 % 
oranında örtüşme kaydedilmiştir.

Tanısal hassasiyet (pozitif örtüşme) =411/ (411+0) =100% Tanısal doğruluk (negatif örtüşme) 
=309/ (309+0) = 100%

4. Çapraz reaksiyona girmeyen bileşenler

5. Tekrarlanabilirlik ve çoğaltılabilirlik
cyclotest® gebelik testinin üç serisi kullanılmış ve her bir seri için 10 adet test çubuğu farklı kon-
santrasyonlardaki bir hCG standart çözelti (0 mIU/ml, 25 mIU/ml und 100 mIU/ml) içerisinde test 
edilmiştir.

hCG-Konsantrasyon Seri 1 Seri  2 Seri  3 Sapma
P N P N P N

0 mIU/ml 0 10 0 10 0 10 %0
25 mIU/ml 10 0 10 0 10 0 %0
100 mIU/ml 10 0 10 0 10 0 %0

P: Pozitif N: Negatif
Tüm numuneler Cut-off-Levelde ve pozitiftiler.Sonuçlarda sapmalar tespit edilmemiştir.

• Hcg konsantrasyonunun düşük olması nedeniyle gebeliklerin çok erken dönemlerinde negatif 
sonuçlar alınabilmektedir.Bu durumlarda asgari 48 saat sonra ikinci bir numune alınıp test te-
krarlanmalıdır.

• Doğal doğum, sezeryan ve düşük sonrasınd haftalarca idrarda Hcg konsantrasyonları buluna-
bilmektedir.

• Münferit durumlarda idrarda 25 mIU/ml  altında bir konsantrasyon içeren numuneler pozitif so-
nuçlar gösterebilmektedir.

Test yönteminin kısıtlanması
• Alkol test sonucunu etkileyebilmektedir. Testi alkol tüketiminden sonra yapmak önerilmez.

• Çok yüksek hCG konsantrasyonları halinde (> 500.000 mIU/ml) prozon efekti nedeniyle yanlış 
negatif bir sonuç elde edilebilir.Şayet buna rağmen gebelik şüphesi varsa, numune 1:1 oranında 
saf su ile karıştırılmalı ve test tekrarlanmalıdır.

• Bir idrar numunesi çok fazla su ile karıştırılmış ise (yani düşük spesifik yoğunlukta ise) muhte-
melen anlamlı bir hCG konsantrasyonunu içermez.Şayet buna rağmen gebelik şüphesi varsa, 
48 saat sonra sabah ilk idrarla test tekrarlanmalıdır.

• Diğer tanısal yöntemlerde de olduğu gibi, bu tanılama aleti ile elde edilen veriler diğer klinik 
verilerde dikkate alınarak değerlendirilmelidir.Gebelik sırasında tıbbi önem taşıyan kararlar alın-
madan önce hekime başvurulmalıdır.

Saklama ve kullanım süresi
Test oda ısısında ( 4°C - 30°C arasında) kapalı folyo paket içerisinde son kullanma tarihine kadar 
saklanabilmektedir. Doğrudan güneş ışığı, nem ve yüksek ısıya maruz bırakmayınız. Donmaya 
karşı koruyunuz.

Parasetamol 20 mg/dl
ASA 20 mg/dl
Salisilik asit 20 mg/dl
Asorbik asit 20 mg/dl
Kafein 20 mg/dl
Gentisik asit 20 mg/dl
Tiyofen 20 mg/dl
Ampisilin 20 mg/dl

Tetrasilin 20 mg/dl
Hemoglobin 20 mg/dl
Albumin 1000 mg/dl
Glükoz 20 mg/dl
Keton 20 mg/dl
Bilirubin 20 mg/dl
Estriyol 20 mg/dl
Pregnanedione 20 mg/dl

cyclotest® danışma hattı
cyclotest® gebelik testinin kullanımına ilişkin notlarımızı okumuş ve özellikleri hakkında bilgi edin-
mişsinizdir.

Eğer farklı sorularınız var ise, cyclotest® danışma hattını Pazartesi-Perşembe 8.00 - 17.00 Uhr 
saatleri arasında ve Cuma günleri saat 16.30‘a kadar arayabilirsiniz.

cyclotest® danışman ekibi sizinle yapacağı görüşmeden memnun olacaktır.

cyclotest® ve UEBE® uluslar arası korunan marka-
lardır

UEBE Medical GmbH 
Zum Ottersberg 9 
97877 Wertheim, Germany 
Phone:  + 49 (0) 93 42 / 92 40 40 
Faks:  + 49 (0) 93 42 / 92 40 80 
E-posta:  info@uebe.com 
İnternet:  www.uebe.com
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