
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                                                       
Η συνηθέστερη αιτία επώδυνης φλεγμονής 
της βλεννογόνου του στομάχου, με συμπτώ-
ματα ναυτίας και κοιλιακών ενοχλήσεων, εί-
ναι ένα βακτηρίδιο που ονομάζεται ελικοβα-
κτηρίδιο του πυλωρού. Η χρόνια φλεγμονή 
στο στομάχι (γαστρίτιδα) ή το έλκος ενδέχε-
ται να έχουν περαιτέρω συνέπειες. Επιπλέ-
ον, το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού μπο-
ρεί να συμβάλει στην εμφάνιση ασθενειών, 
όπως τα έλκη του στομάχου, και στην εξέλιξη 
του λεμφώματος (ενός τύπου καρκίνου).

Το Heli-C-CHECK© είναι ένα γρήγορο τεστ 
για κατ΄ οίκον χρήση, για την ανίχνευση της 
παρουσίας αντισωμάτων κατά του ελικοβα-
κτηριδίου του πυλωρού στο ολικό αίμα. Το 
Heli-C-CHECK© προορίζεται ως βοήθημα 
στη διάγνωση της λοίμωξης από ελικοβακτη-
ρίδιο του πυλωρού.

Το Heli-C-CHECK©, ως ένα γρήγορο ανο-
σοχρωματογραφικό τεστ, ανιχνεύει την πα-
ρουσία ειδικών αντισωμάτων αντι-IgG κατά 
του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στο ολικό 
αίμα. Σε αυτή τη διαδικασία τεστ, η αντι-αν-
θρώπινη IgG ακινητοποιείται στην περιοχή 
της γραμμής του τεστ, στην κασέτα του τεστ. 
Το δείγμα αντιδρά με σωματίδια που είναι 
επικαλυμμένα με αντιγόνο του ελικοβακτη-
ριδίου του πυλωρού. Το μείγμα μεταφέρεται 
χρωματογραφικά στην επιφάνεια του τεστ 
και αλληλεπιδρά με την ακινητοποιημένη 
αντι-ανθρώπινη IgG. Εάν το δείγμα περιέχει 
αντισώματα κατά του ελικοβακτηριδίου του 
πυλωρού, εμφανίζεται μια χρωματική γραμ-
μή τεστ (T) που υποδεικνύει θετικό αποτέλε-
σμα. Η τελική διάγνωση πρέπει να επιβεβαι-
ωθεί από τον ιατρό.

Επεξήγηση για τον τρόπο ανάγνωσης και ερ-
μηνείας του αποτελέσματος του τεστ παρέ-
χεται στο φυλλάδιο οδηγιών. Συνεπώς, είναι 
σημαντικό να κατανοήσετε πλήρως ολόκλη-
ρο το φυλλάδιο οδηγιών πριν να πραγματο-
ποιήσετε το τεστ.

Βήμα προς βήμα οδηγίες παρέχονται στην 
πίσω πλευρά για διευκόλυνση της διεξαγω-
γής του τεστ. Ωστόσο, αυτές δεν αντικαθι-
στούν τις γενικές οδηγίες χρήσης.

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΣΤ                                                                                                                                       
•	 1 κασέτα τεστ σε σφραγισμένη σακούλα
•	 1 πιπέτα
•	 1 γυάλινος τριχοειδής σωλήνας σε προ-

στατευτικό δοχείο
•	 1 φιαλίδιο διαλύματος με ρυθμιστικό διάλυ-

μα αραίωσης δείγματος
•	 1 αυτόματος αποστειρωμένος σκαρφιστή-

ρας για άνετη δειγματοληψία αίματος
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•	 1 επίθεμα εμποτισμένο με οινόπνευμα

  
Paul	Hartmann	AG
89522	Heidenheim,	Γερμανία

•	 1 αυτοκόλλητο επίθεμα

  
Paul	Hartmann	AG
89522	Heidenheim,	Γερμανία

•	 1 φυλλάδιο οδηγιών

Επιπλέον απαιτούνται:
•	1 χρονόμετρο

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ                                                                                                                                    
Αφήστε την κασέτα του τεστ και το φιαλίδιο 
διαλύματος να παραμείνουν σε θερμοκρα-
σία δωματίου (15°C έως 27°C) πριν από την 
πραγματοποίηση του τεστ. Ανοίξτε το φιαλίδιο 

ντας τρέχουσα ή πρόσφατη λοίμωξη από το 
ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Η διάγνωση 
πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον ιατρό.

(C) (T) (S)

      
 ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΣΤ                                                                                                                                 
Εάν είναι ορατή μόνο μια αχνή ροζ προς 
κόκκινη γραμμή ελέγχου (C) στο παρά-
θυρο αποτελέσματος χωρίς να υπάρχει 
γραμμή τεστ (T), το αποτέλεσμα του τεστ 
είναι αρνητικό.
Το αποτέλεσμα του τεστ υποδεικνύει ότι δεν 
υπάρχει παρουσία αντισωμάτων κατά του 
ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στο δείγ-
μα αίματος. Η αρχική ερμηνεία είναι ότι δεν 
υπάρχει λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του 
πυλωρού. Εάν υπάρχουν άλλα γαστρεντερι-
κά συμπτώματα, επισκεφθείτε τον ιατρό για 
περαιτέρω ιατρική διερεύνηση.

(C) (T) (S)

 ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΣΤ                                                                                                                                  
Εάν δεν υπάρχει καθόλου γραμμή ελέγ-
χου (C) ή υπάρχει μόνο γραμμή τεστ (T) 
στο παράθυρο αποτελεσμάτων, το τεστ δεν 
πραγματοποιήθηκε σωστά και τα αποτελέ-
σματα δεν είναι έγκυρα.
Είναι σημαντικό να ακολουθούνται σχολαστι-
κά οι οδηγίες για το τεστ. Πρέπει να επανα-
λάβετε τη δοκιμασία με νέο δείγμα αίματος 
και νέο τεστ.

(C) (T) (S)

(C) (T) (S)

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ                                                                                                                              

Δοκιμασία αναφοράς

Heli-C-
CHECK

Θετικό Αρνητικό Σύνολο

Θετικό 63 2 65

Αρνητικό 4 86 90

Σύνολο 67 88 155

Ευαισθησία:  94,03% Ειδικότητα: 97,73%

Ακρίβεια:  96,92%

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ                 
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                                        
•	Το τεστ προορίζεται αποκλειστικά για εξω-

τερική χρήση.
•	Δεν πρέπει να λαμβάνεται εσωτερικά. Απο-

φύγετε την επαφή του ρυθμιστικού διαλύ-
ματος δείγματος με το δέρμα και τα μάτια.

•	Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
•	Να προφυλάσσεται από την έκθεση στο 

ηλιακό φως, να μην καταψύχεται. Να φυ-
λάσσεται σε ξηρό χώρο, μεταξύ 10°C και 
27°C.

•	Μην το χρησιμοποιήσετε μετά την ημερο-
μηνίας λήξης που αναγράφεται στη συ-
σκευασία.

•	Η μη σχολαστική τήρηση των οδηγιών εν-
δέχεται να επηρεάσει το αποτέλεσμα του 
τεστ. Η τελική διάγνωση πρέπει να επιβε-
βαιωθεί από τον ιατρό.

•	Μη χρησιμοποιήσετε το τεστ, αν η συσκευ-
ασία έχει υποστεί ζημιά. Μη χρησιμοποιή-
σετε κατεστραμμένα μέρη του τεστ.

•	Όλα τα μέρη του τεστ προορίζονται απο-
κλειστικά για χρήση με αυτό το τεστ. Μην 
επαναχρησιμοποιείτε το τεστ ή μέρη του 
τεστ.

•	Το τεστ πρέπει να πραγματοποιείται αμέ-
σως ή εντός μίας ώρας από το άνοιγμα της 
αλουμινένιας σακούλας.

•	Ασθενής όραση, αχρωματοψία ή κακός 
φωτισμός ενδέχεται να επηρεάσουν την 
ικανότητά σας να ερμηνεύσετε σωστά το 
τεστ.

•	Όλα τα μέρη του τεστ μπορούν να απορρι-
φθούν στα οικιακά απορρίμματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
διαλύματος με το ρυθμιστικό διάλυμα αραί-
ωσης δείγματος ξεβιδώνοντας το πώμα και 
αφήστε το σε όρθια θέση επάνω σε τραπέζι.

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ                                                                                                                                  
1. Περιστρέψτε το γκρι πώμα του αυτόματου 

σκαρφιστήρα μέχρι το πώμα να διαχωρί-
ζεται εύκολα από το σώμα του σκαρφιστή-
ρα. Στη συνέχεια, περιστρέψτε το τουλάχι-
στον άλλες δύο φορές. 

2. Κάντε αργά μασάζ στο άκρο του δακτύλου 
και καθαρίστε το χρησιμοποιώντας το επί-
θεμα που είναι εμποτισμένο με οινόπνευμα. 
Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει το άκρο του 
δακτύλου.

3. Πιέστε τον αυτόματο σκαρφιστήρα με το 
κυκλικό άνοιγμα σταθερά στο καθαρό 
άκρο του δακτύλου και ενεργοποιήστε 
τον πιέζοντας το κουμπί. Το τρύπημα είναι 
σχεδόν ανώδυνο.

4. Ανοίξτε το πλαστικό δοχείο και αφαιρέστε 
προσεκτικά τον γυάλινο τριχοειδή σωλή-
να. Ασκήστε πίεση για να εμφανιστεί μια 
σταγόνα αίματος στο άκρο του δακτύλου. 
Κρατήστε τον γυάλινο τριχοειδή σωλήνα 
σε οριζόντια θέση μέχρι να γεμίσει εντε-
λώς.

5. Εισαγάγετε τον γεμάτο γυάλινο τριχοειδή 
σωλήνα στο φιαλίδιο διαλύματος και βιδώ-
στε πάλι το πώμα. Αναμείξτε το περιεχό-
μενο του φιαλιδίου διαλύματος αναποδο-
γυρίζοντάς το προσεκτικά μερικές φορές 
μέχρι το αίμα από τον γυάλινο τριχοειδή 
σωλήνα να αναμειχθεί με το διάλυμα.

6. Πριν να ξεβιδώσετε το πώμα, περιμένετε 
μέχρι το μείγμα του δείγματος να κατακα-
θίσει στο κάτω μέρος του φιαλιδίου διαλύ-
ματος. Μόνο τότε ξεβιδώστε και αφαιρέ-
στε το πώμα.

7. Ανοίξτε τη σφραγισμένη σακούλα και 
αφαιρέστε την κασέτα του τεστ. Τοποθε-
τήστε τη με το μπροστινό μέρος προς τα 
πάνω σε μια καθαρή, στεγνή και επίπεδη 
επιφάνεια.

8. Εισαγάγετε την πιπέτα στο φιαλίδιο διαλύ-
ματος και συλλέξτε μερικές σταγόνες του 
μείγματος δείγματος.

9. Κρατήστε την πιπέτα με το μείγμα δείγμα-
τος κατακόρυφα και προς τα κάτω επάνω 
από την κασέτα του τεστ και συμπιέστε 
τη προσεκτικά για να προσθέσετε ακρι-
βώς 3 σταγόνες στην υποδοχή δείγματος 
(S). Σημειώστε ότι τα παράθυρα απο-
τελεσμάτων που επισημαίνονται με τα 
γράμματα (T) και (C) δεν πρέπει να έλ-
θουν σε επαφή με υγρό.

Περιμένετε ακριβώς 10 λεπτά αφού προ-
σθέσετε τις 3 σταγόνες στην υποδοχή 
δείγματος! Στη συνέχεια, ελέγξτε το απο-
τέλεσμα.

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ                  
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΣΤ                                                                                                                                  
Για να ελέγξετε τα αποτελέσματα του τεστ, 
απλώς διαπιστώστε αν υπάρχει ή όχι μια 
γραμμή στη θέση ελέγχου (C). Δεν έχει ση-
μασία πόσο έντονη ή αχνή είναι η γραμμή 
ελέγχου (C).

 ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΣΤ                                                                                                                                  
Εάν είναι ορατή μια αχνή ροζ προς κόκκινη 
γραμμή ελέγχου (C) στο παράθυρο αποτε-
λέσματος παράλληλα με μια αχνή ροζ 
προς κόκκινη γραμμή τεστ (T), το αποτέ-
λεσμα του τεστ είναι θετικό.
Το αποτέλεσμα του τεστ σημαίνει ότι το δείγ-
μα αίματος περιέχει αντισώματα κατά του 
ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, υποδεικνύο-
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Επεξήγηση συμβόλων:

Ακολουθήστε τις οδηγίες

IVD
Διαγνωστική ιατρική συσκευή 

in vitro
(για εξωτερική χρήση)

Κατά προτίμηση πριν από
(βλ. ένδειξη στη συσκευασία)

27°C

10°C

Να φυλάσσεται στους 10°C - 27°C
Να μην καταψύχεται.

1
Περιεχόμενα επαρκή για 

1 τεστ
Να μην 

επαναχρησιμοποιείται

Κατασκευαστής Αποστείρωση με ακτινοβολία Αριθμός παρτίδας
(βλ. ένδειξη στη συσκευασία)
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Υγιές στομάχι; Κάντε μόνοι σας το τεστ στο σπίτι, τώρα!
Γρήγορο τεστ για την ανίχνευση λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού
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Η έγκαιρη διάγνωση µπορεί να σώσει…

Με αγάπη για τη ζωή.



 ΒΗΜΑ 2                                                                                                                                   

Κάντε αργά μασάζ στο άκρο του δακτύλου και 
καθαρίστε το χρησιμοποιώντας το επίθεμα που 
είναι εμποτισμένο με οινόπνευμα. Περιμένετε 
μέχρι να στεγνώσει το άκρο του δακτύλου.

 ΒΗΜΑ 5                                                                                                                                    

Εισαγάγετε τον γεμάτο γυάλινο τριχοειδή σωλή-
να στο φιαλίδιο διαλύματος και βιδώστε πάλι το 
πώμα. Αναμείξτε το περιεχόμενο του φιαλιδίου 
διαλύματος αναποδογυρίζοντάς το προσεκτικά 
μερικές φορές μέχρι το αίμα από τον γυάλινο 
τριχοειδή σωλήνα να αναμειχθεί με το διάλυμα.

 ΒΗΜΑ 8                                                                                                                                  

Εισαγάγετε την πιπέτα στο φιαλίδιο διαλύμα-
τος και συλλέξτε μερικές σταγόνες του μίγμα-
τος δείγματος. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
 ΒΗΜΑ 1                                                                                                                                    

Περιστρέψτε το γκρι πώμα του αυτόματου 
σκαρφιστήρα μέχρι το πώμα να διαχωρίζεται 
εύκολα από το σώμα του σκαρφιστήρα. Στη 
συνέχεια, περιστρέψτε το τουλάχιστον άλλες 
δύο φορές.

 ΒΗΜΑ 4                                                                                                                                   

Ανοίξτε το πλαστικό δοχείο και αφαιρέστε 
προσεκτικά τον γυάλινο τριχοειδή σωλήνα. 
Ασκήστε πίεση για να εμφανιστεί μια σταγό-
να αίματος στο άκρο του δακτύλου. Κρατή-
στε τον γυάλινο τριχοειδή σωλήνα σε οριζό-
ντια θέση μέχρι να γεμίσει εντελώς.

 ΒΗΜΑ 7                                                                                                                                    

(C) (T) (S)

Ανοίξτε τη σφραγισμένη σακούλα και αφαι-
ρέστε την κασέτα του τεστ. Τοποθετήστε τη 
με το μπροστινό μέρος προς τα πάνω σε μια 
καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.

 ΒΗΜΑ 3                                                                                                                                   

Πιέστε τον αυτόματο σκαρφιστήρα με το 
κυκλικό άνοιγμα σταθερά στο καθαρό άκρο 
του δακτύλου  και ενεργοποιήστε τον πιέ-
ζοντας το κουμπί  Το τρύπημα είναι σχεδόν 
ανώδυνο.

 ΒΗΜΑ 6                                                                                                                                   

Πριν να ξεβιδώσετε το πώμα, περιμένετε μέ-
χρι το μείγμα του δείγματος να κατακαθίσει 
στο κάτω μέρος του φιαλιδίου διαλύματος. 
Μόνο τότε ξεβιδώστε και αφαιρέστε το πώμα.

 ΒΗΜΑ 9                                                                                                                                    

3

10 λεπτά

(C)
(T)

(S)

Κρατήστε την πιπέτα με το μείγμα του δείγματος
κατακόρυφα και προς τα κάτω επάνω από την 
κασέτα του τεστ και συμπιέστε τη προσεκτικά 
για να προσθέσετε ακριβώς 3 σταγόνες στην 
υποδοχή δείγματος (S). Σημειώστε ότι τα παρά-
θυρα αποτελέσματος που επισημαίνονται με τα 
γράμματα (T) και (C) δεν πρέπει να έλθουν σε 
επαφή με υγρό. Μην αγγίξετε ή μετακινήσετε την 
κασέτα του τεστ αφού προσθέσετε τις σταγόνες 
στην υποδοχή δείγματος (S).
Περιμένετε ακριβώς 10 λεπτά αφού προσθέ-
σετε 3 σταγόνες στην υποδοχή δείγματος. 
Στη συνέχεια, ελέγξτε το αποτέλεσμα. 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΣΤ                                                                                                                                    

ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΣΤ

(C) (T) (S)

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΤΕΣΤ

(C) (T) (S)

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΤΕΣΤ

(C) (T) (S)

(C) (T) (S)

 Heli-C-
©

Με αγάπη για τη ζωή.
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