
Ungültiges Ergebnis
Es erscheint keine Linie im Kontrollfeld (C): Das Ergebnis ist ungültig, wenn keine farbige Linie im Kontroll-
feld (C) erscheint, ebenso, wenn nur die Linie im Testfeld (T) erscheint. Überprüfen Sie den Verfahrensablauf 
und führen Sie den Test mit einer neuen Testkassette durch.

ACHTUNG!
Sollte die Farbe im Testfeld sehr schwach erscheinen, empfehlen wir, den Test innerhalb von 48-72 Stunden 
mit dem ersten Morgenurin zu wiederholen.

Wenn das Resultat positiv ist (zwei Linien) 
Kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt und lassen Sie die Schwangerschaft von ihm durch eine klinische Laborun-
tersuchung bestätigen. Es ist zu berücksichtigen, dass unter bestimmten Umständen der Test einen falsch-
positiven Befund ergeben kann.
Ihr Arzt wird Ihnen weitere Informationen und Hilfe zur Schwangerschaft geben.

Wenn das Resultat negativ ist (eine Linie)
Sollten Sie dennoch den Verdacht haben, schwanger zu sein (z. B. Ausbleiben der Periode), können Sie den 
Test ein paar Tage später wiederholen. Sollte auch dieser negativ ausfallen, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt. 

 LEISTUNGSDATEN                            

GraviQUICK© weist hCG-Konzentrationen zwischen 25mIU/mL bis 500 000mIU/mL im Urin nach. Das 
Testresultat wird durch lutenisierendes Hormon (LH, bis zu 300mIU/ml), follikel stimulierendes Hormon (FSH, 
bis zu 1000mIU/ml) und Thyreoidea-stimulierendes Hormon (TSH, bis zu 1000μIU/ml) nicht beeinflusst.

 BEEINFLUSSUNG DER TESTERGEBNISSE                           

• Falsch-negative Testergebnisse können auftreten, wenn Sie den Test zu früh durchgeführt haben. Um ein 
genaues Ergebnis zu erhalten, warten Sie nach Möglichkeit mit der Testdurchführung eine Woche nach 
Ausbleiben Ihrer Periode ab. Auf diese Weise kann in Ihrem Urin mehr hCG aufgebaut werden, was zu 
einem genaueren Ergebnis führt.

• Eine erhöhte Flüssigkeitsaufnahme vor der Testdurchführung kann zu einem falsch-negativen Ergebnis 
führen. Für ein möglichst genaues Ergebnis führen Sie den Test mit dem Morgenurin durch.

• Bestimmte Fruchtbarkeits-Medikamente, die hCG enthalten, können zu falsch-positiven Ergebnissen füh-
ren.

• Eine Reihe medizinischer Umstände (z.B. Ovarialzyste, Chorionkarzinom, Eileiterschwangerschaft) können 
erhöhte Mengen an hCG verursachen.

• Eine Durchführung des Tests innerhalb von 8 Wochen nach einer Geburt oder Fehlgeburt kann ebenfalls 
zu einem positiven Ergebnis führen.

 WARNUNGEN UND WICHTIGE INFORMATIONEN                                                 

• Der Test ist nur zur Anwendung außerhalb des Körpers bestimmt.
• Eine finale Diagnose sollte von einem Arzt getroffen werden.
• Den Test nicht zur Verhütung/Geburtenkontrolle verwenden.
• Nehmen Sie keine der Testbestandteile ein.
• Bewahren Sie den Test unzugänglich für Kinder auf.
• Den Test keinem direkten Sonnenlicht oder Frost aussetzen. Nicht einfrieren. An einem trockenen Ort 

zwischen 4°C und 30°C lagern.
• Das Produkt darf nur bis zum aufgedruckten Verfallsdatum verwendet werden.
• Wenn die Gebrauchsanweisung nicht im Detail korrekt befolgt wird, kann es zu verfälschten Testergeb-

nissen kommen.
• Nutzen Sie den Test nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.
• Den Test nach Gebrauch nicht wiederverwenden.
• Der Test sollte nach Öffnung des Folienbeutels umgehend oder innerhalb einer Stunde durchgeführt werden.
• Schlechte Sehkraft, Farbenblindheit oder unzureichende Beleuchtung können die richtige Auswertung des 

Tests beeinträchtigen.
• Berühren Sie das Reaktionsfenster des Kits nicht, damit Verunreinigungen vermieden werden.
• Jede Urinprobe und die benutzten Bestandteile des Tests sind als potentiell infektiös anzusehen. Hautkon-

takt sollte vermieden werden.
• Alle Testkomponenten können im Hausmüll entsorgt werden.

Symbolerklärung
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GEBRAUCHSANWEISUNG                            Zur Eigenanwendung

 EINFüHRUNG                       

GraviQUICK© ist ein Schwangerschaftstest, der einfach und selbstständig zu Hause durchgeführt werden 
kann. Er besitzt eine Empfindlichkeit von 25mIU/mL.

GraviQUICK© reagiert auf das Vorhandensein des menschlichen Hormons Choriongonadotropin („hCG”), 
das bereits im frühen Stadium einer Schwangerschaft im Urin nachzuweisen ist.

Bei einer Schwangerschaft wird im Körper der Frau das Hormon hCG gebildet und ist im Urin nachweisbar. 
Der Schwangerschaftstest enthält Antikörper, die speziell mit diesem Hormon reagieren. Wenn eine Urin-
probe auf die Probenaufgabe der Testkassette bzw. des Teststäbchens (Midstream) gebracht wird, wandert 
der Urin durch Kapillarkraft entlang der Membran. Sobald das Hormon hCG aus der Probe das Testfeld (T) 
erreicht, erscheint eine farbige Linie. Von einem negativen Ergebnis kann man ausgehen, wenn sich keine 
farbige Linie zeigt. Um sicherzustellen, dass der Test richtig ausgeführt wurde, erscheint im Kontrollfeld (C) 
eine farbige Linie.

Wie das Ergebnis ermittelt und interpretiert wird, bedarf eines gründlichen Lesens der Gebrauchsanwei-
sung. Alle Details sollten verstanden sein bevor der Test durchgeführt wird.

 MATERIALIEN                                 

Kassettentest:
• 1 hCG-Testkassette und 1 Pipette im Folienbeutel mit einem Beutel Trockenmittel
• 1 Gebrauchsanweisung

Midstream Teststäbchen:
• 1 hCG-Teststäbchen im Folienbeutel mit einem Beutel Trockenmittel
• 1 Gebrauchsanweisung

Zusätzlich wird benötigt
• 1 Uhr zur Zeiterfassung
• 1 sauberer Behälter zum Sammeln der Urinprobe (Kassettentest)

 VORBEREITUNG                                 

GraviQUICK© kann ab dem 1. Tag des Ausbleibens der Periode angewendet werden. 

Jeder Urin ist geeignet, um die Schwangerschaft nachzuweisen, aber es ist empfehlenswert, den ersten Mor-
genurin zum Test zu benutzen. Dieser ist optimal durch seine hohe Konzentration an hCG.

 TESTDURCHFüHRUNG                                 

Testkassette
1. Sammeln Sie Urin in einem sauberen, trockenen 

Behälter (nicht enthalten).
2. Öffnen Sie den Folienbeutel, indem Sie ihn an der 

Naht auseinanderziehen und entnehmen Sie die 
Testkassette.

3. Entnehmen Sie mit Hilfe der Pipette einige Trop-
fen der Urinprobe.

4. Halten Sie die Pipette mit der Urinprobe senk-
recht über die Probenvertiefung (S) und geben 
Sie genau 3 Tropfen darauf. Bitte beachten Sie, 
dass keine Flüssigkeit auf das Ergebnisfenster – 
gekennzeichnet durch (T) und (C) – aufgetragen 
wird. Nachdem Sie die Tropfen aufgegeben ha-
ben, berühren oder bewegen Sie die Testkassette 
nicht mehr.

Lesen Sie das Ergebnis zwischen 3-5 Minuten ab. Lesen Sie das Ergebnis nicht nach mehr als 5 Minuten ab.

Midstream Teststäbchen
1. Öffnen Sie den Folienbeutel, indem Sie ihn an 

der Naht auseinanderziehen und entnehmen Sie 
den Test.

2. Halten Sie den Griff des Tests mit einer Hand. 
Nutzen Sie die andere Hand um die Kappe zu ent-
fernen. Legen Sie die Kappe an die Seite um den 
Test später wieder zu verschließen.

3. Halten Sie die saugfähige Spitze nach unten. Plat-
zieren Sie die Spitze für mindestens 10 Sekunden 
im Urinstrahl um sie vollständig zu benetzen. Sie 
können den Urin auch in einem sauberen Behälter 
(nicht im Lieferumfang enthalten) auffangen und 
die Spitze mindestens 10 Sekunden eintauchen.

4. Schließen Sie das Testgerät mit der Kappe und warten Sie auf das Erscheinen der farbigen Linien.

Lesen Sie das Ergebnis zwischen 3-5 Minuten ab. Lesen Sie das Ergebnis nicht nach mehr als 5 Minuten ab.

 AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE                         

Positives Ergebnis
Wenn zwei farbige Linien sichtbar werden und die Linie im Testfeld (T) gleich intensiv oder heller ist als die 
Linie im Kontrollfeld (C), dann ist eine Schwangerschaft festgestellt. Die Farbintensität der Linie im Testfeld 
kann sich während der Schwangerschaft verändern.

Negatives Ergebnis
Es erscheint nur eine farbige Linie im Kontrollfeld (C) und nicht im Testfeld (T). Das zeigt, dass keine Schwan-
gerschaft festgestellt wurde.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ                Για αυτοδιάγνωση
Μη έγκυρο αποτέλεσμα
Δεν υπάρχει ορατή γραμμή στην περιοχή ελέγχου (C):Το αποτέλεσμα δεν είναι έγκυρο, αν δεν εμφανί-
ζεται χρωματική γραμμή στην περιοχή ελέγχου (C), ακόμη και αν εμφανίζεται μια γραμμή στην περιοχή 
του τεστ (T). Ελέγξτε προσεκτικά αν εκτελέσατε σωστά όλα τα βήματα των οδηγιών. Επαναλάβετε το τεστ 
χρησιμοποιώντας νέα συσκευή και δείγμα ούρων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Εάν η χρωματική γραμμή στην περιοχή του τεστ (T) είναι πολύ αμυδρή, συνιστούμε να επαναλάβετε το 
τεστ εντός 48-72 ωρών χρησιμοποιώντας τα πρώτα πρωινά ούρα.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό (δύο γραμμές):
Επικοινωνήστε με τον ιατρό σας για να επιβεβαιώσετε την εγκυμοσύνη χρησιμοποιώντας μια κλινική 
εργαστηριακή μέθοδο. Σε ορισμένες περιστάσεις, είναι δυνατόν να προκύψουν ψευδώς θετικά αποτε-
λέσματα. 
Ο ιατρός σας θα σας παράσχει πρόσθετες πληροφορίες και θα σας βοηθήσει κατά την εγκυμοσύνη.

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό (μία γραμμή):
Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να υποψιάζεστε την ύπαρξη εγκυμοσύνης (π.χ. απουσία εμμηνορρυσί-
ας), μπορείτε να επαναλάβετε το τεστ μετά από μερικές ημέρες. Εάν επιβεβαιωθεί το αρνητικό αποτέλε-
σμα, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας.

 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ                        
Το GraviQUICK© ανιχνεύει συγκεντρώσεις hCG μεταξύ 25mIU/mL και 500 000mIU/mL στα ούρα. Το απο-
τέλεσμα του τεστ δεν επηρεάζεται από την παρουσία ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH, έως 300mIU/mL), 
ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH, έως 1000mIU/mL) και θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH, έως 1000μIU/
mL).

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ                         
• Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να προκύψουν όταν το τεστ πραγματοποιείται πολύ νωρίς. 

Για αξιόπιστο αποτέλεσμα, περιμένετε να περάσει μία εβδομάδα από την καθυστερημένη περίοδο, αν 
είναι δυνατόν. Σε αυτό το διάστημα, οι συγκεντρώσεις hCG μπορεί να αυξηθούν κάνοντας το τεστ πιο 
ακριβές.

• Η αυξημένη λήψη υγρών λίγο πριν από το τεστ ενδέχεται να προκαλέσει ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα. 
Για πιο ακριβή αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε στο τεστ τα πρώτα πρωινά ούρα.

• Ορισμένα φάρμακα γονιμότητας που περιέχουν hCG ενδέχεται να προκαλέσουν ψευδώς θετικά απο-
τελέσματα.

• Μια σειρά ιατρικών παθήσεων (π.χ. κύστεις ωοθηκών, χοριακό καρκίνωμα, σαλπιγγική εγκυμοσύνη) 
ενδέχεται να προκαλέσουν αυξημένες συγκεντρώσεις hCG.

• Η πραγματοποίηση του τεστ εντός 8 εβδομάδων μετά από τοκετό ή αποβολή ενδέχεται επίσης να 
προκαλέσει ψευδώς θετικό αποτέλεσμα.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                         
• Το τεστ προορίζεται αποκλειστικά για εξωτερική χρήση.
• Η τελική διάγνωση πρέπει να επιβεβαιωθεί από γυναικολόγο.
• Μη χρησιμοποιήσετε το τεστ για σκοπούς αντισύλληψης/οικογενειακού προγραμματισμού.
• Δεν επιτρέπεται η κατάποση οποιουδήποτε μέρους του τεστ.
• Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
• Να προφυλάσσεται από την έκθεση στο ηλιακό φως, να μην καταψύχεται. Να φυλάσσεται σε ξηρό 

χώρο, μεταξύ 4°C και 30°C.
• Μην το χρησιμοποιήσετε μετά την ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.
• Η μη σχολαστική τήρηση των οδηγιών ενδέχεται να επηρεάσει το αποτέλεσμα του τεστ.
• Μη χρησιμοποιήσετε το τεστ, αν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά.
• Μην επαναχρησιμοποιείτε το τεστ ή μέρη του τεστ.
• Το τεστ πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως ή εντός μίας ώρας μετά το άνοιγμα της αλουμινένιας σα-

κούλας.
• Ασθενής όραση, αχρωματοψία ή κακός φωτισμός ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητά σας να ερ-

μηνεύσετε σωστά το τεστ.
• Μην αγγίξετε το παράθυρο αντίδρασης του τεστ για να αποτρέψετε πιθανή μόλυνση.
• Όλα τα δείγματα ούρων και τα χρησιμοποιημένα μέρη του τεστ πρέπει να θεωρούνται δυνητικά μολυ-

σματικά. Η επαφή με το δέρμα πρέπει να αποφεύγεται.
• Όλα τα μέρη του τεστ μπορούν να απορριφθούν στα οικιακά απορρίμματα.

Επεξήγηση συμβόλων

Ακολουθήστε τις οδηγίες

IVD
Διαγνωστική ιατρική συσκευή in vitro

(για εξωτερική χρήση)
Κατά προτίμηση πριν από

(βλ. ένδειξη στη συσκευασία)

30°C

4°C

Να φυλάσσεται στους 4-30°C.
Να μην καταψύχεται.

1
Περιεχόμενα επαρκή για 1 τεστ Μην επαναχρησιμοποιείτε

Κατασκευαστής Αριθμός καταλόγου Αριθμός παρτίδας
(βλ. ένδειξη στη συσκευασία)

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                                                                                      
Το GraviQUICK© είναι ένα τεστ εγκυμοσύνης που μπορεί να πραγματοποιηθεί κατ’ οίκον εύκολα και χωρίς 
βοήθεια. Το τεστ έχει όριο ανίχνευσης 25mIU/mL.
Το GraviQUICK© αντιδρά στην παρουσία της ανθρώπινης ορμόνης χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG), που 
μπορεί να ανιχνευθεί στα ούρα στο πρώιμο στάδιο μιας εγκυμοσύνης.
Κατά τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης, η hCG παράγεται στο γυναικείο σώμα και μπορεί να ανιχνευθεί στα 
ούρα. Το τεστ εγκυμοσύνης περιέχει αντισώματα, τα οποία αντιδρούν ειδικά με τη συγκεκριμένη ορμόνη. 
Κατά την επαφή των ούρων με την κασέτα του τεστ ή το στικ του τεστ (midstream), το δείγμα μεταφέρεται 
διαμέσου της μεμβράνης μέσω τριχοειδούς δράσης. Αφού η ορμόνη hCG φτάσει στην περιοχή τεστ (T), 
σχηματίζεται μια χρωματική γραμμή. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα υποδεικνύεται από την απουσία γραμμής 
T. Για την εξασφάλιση της επιτυχούς διεξαγωγής του τεστ, μια γραμμή πρέπει να είναι πάντα ορατή στην 
περιοχή ελέγχου (C).
Για τον ορθό προσδιορισμό και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, είναι αναγκαίο να διαβάσετε προ-
σεκτικά τις οδηγίες. Πρέπει να κατανοήσετε όλες τις λεπτομέρειες πριν να πραγματοποιήσετε το 
τεστ.

 ΥΛΙΚΟ                                    
Κασέτα:

• 1 κασέτα τεστ hCG και 1 πιπέτα σε αλουμινένια σακούλα με 1 σακουλάκι αφυγραντικού
• 1 φυλλάδιο οδηγιών

Midstream:
• 1 στικ τεστ hCG midstream σε αλουμινένια σακούλα με αφυγραντικό
• 1 φυλλάδιο οδηγιών

Απαιτούμενο, αλλά μη παρεχόμενο υλικό
• 1 χρονόμετρο
• 1 καθαρό δοχείο (τεστ κασέτας)

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ                                                                                                                                       
Το GraviQUICK© είναι αποτελεσματικό από την 1η ημέρα καθυστέρησης περιόδου.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δείγματα ούρων που συλλέγονται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Δείγμα 
από τα πρώτα πρωινά ούρα προτιμώνται λόγω της υψηλής συγκέντρωσης της hCG σε αυτά.

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ                                                                                                            
Κασέτα
1. Συλλέξτε ούρα σε ένα καθαρό και στεγνό δοχείο 

(δεν περιλαμβάνεται).
2. Ανοίξτε την αλουμινένια σακούλα τραβώντας 

τη σφράγιση και αφαιρέστε την κασέτα από τη 
σακούλα.

3. Χρησιμοποιώντας την πιπέτα, αντλήστε μια πο-
σότητα ούρων από το δείγμα.

4. Κρατώντας την πιπέτα κατακόρυφα πάνω από 
την υποδοχή δείγματος (S), προσθέστε ακρι-
βώς 3 σταγόνες στη συσκευή. Προσέξτε να 
μην προσθέσετε οποιοδήποτε υγρό στο πα-
ράθυρο αποτελέσματος – με τη σήμανση (T) 
και (C). Μετά την προσθήκη του δείγματος, μην 
αγγίξετε ή μετακινήσετε την κασέτα του τεστ.

Ελέγξτε το αποτέλεσμα μεταξύ 3 και 5 λεπτών μετά την προσθήκη του δείγματος. Μην περιμένετε 
για να ελέγξετε το αποτέλεσμα περισσότερο από 5 λεπτά.

Στικ τεστ midstream
1. Ανοίξτε την αλουμινένια σακούλα τραβώντας τη 

σφράγιση και αφαιρέστε τη συσκευή του τεστ 
από τη σακούλα.

2. Κρατήστε τη λαβή του τεστ με το ένα χέρι, αφαι-
ρώντας το κάλυμμα με το άλλο. Τοποθετήστε το 
κάλυμμα κάπου όπου το φτάνετε εύκολα, για να 
κλείσετε ξανά το τεστ αργότερα.

3. Στρέψτε το απορροφητικό άκρο προς τα κάτω 
και τοποθετήστε το στη ροή των ούρων για 
τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Εναλλακτικά, 
μπορείτε επίσης να συλλέξετε ούρα σε καθαρό 
δοχείο (δεν περιλαμβάνεται) και να εμβαπτίσε-
τε σε αυτά το άκρο του τεστ για τουλάχιστον 10 
δευτερόλεπτα. 

4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στη συσκευή και περιμένετε να εμφανιστούν οι χρωματικές ζώνες. 

Ελέγξτε το αποτέλεσμα μεταξύ 3 και 5 λεπτών μετά την προσθήκη του δείγματος. 
Μην περιμένετε για να ελέγξετε το αποτέλεσμα περισσότερο από 5 λεπτά. 

 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ                                                                                                                                                     
Θετικό Αποτέλεσμα
Εάν εμφανιστούν δύο χρωματικές γραμμές και η 
γραμμή τεστ (T) έχει το ίδιο χρώμα ή είναι πιο 
ανοιχτόχρωμη από τη γραμμή ελέγχου (C), έχει 
ανιχνευθεί εγκυμοσύνη. Η ένταση του χρώματος 
της γραμμής μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης. 

Αρνητικό Αποτέλεσμα
Εμφανίζεται μόνο μία χρωματική γραμμή στην 
περιοχή ελέγχου (C) και δεν εμφανίζεται καμία 
γραμμή στην περιοχή του τεστ (T). Αυτό σημαίνει 
ότι δεν ανιχνεύθηκε εγκυμοσύνη.
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