
3. Κρατήστε την κασέτα του τεστ με το ένα 
χέρι από το σώμα και αφαιρέστε το αλου-
μινένιο κάλυμμα από το πώμα σφράγι-
σης με το άλλο χέρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μοβ πώμα σφράγισης πε-
ριέχει ένα υγρό που δεν πρέπει να διαρ-
ρεύσει έξω!
4. Αφαιρέστε τον στυλεό από τη συσκευα-

σία.
5. Εισαγάγετε τον στυλεό περίπου 2 εκ. 

(περίπου μία ίντσα) στο εσωτερικό του 
κόλπου. Τώρα, κινήστε τριγύρω τον στυ-
λεό για 20 δευτερόλεπτα προκειμένου να 
λάβετε δείγματα από διαφορετικές θέσεις 
του κολπικού τοιχώματος. Στη συνέχεια, 
αφαιρέστε προσεκτικά τον στυλεό από 
τον κόλπο.

6. Εμβαπτίστε τον στυλεό στο διάλυμα 
εντός του μοβ πώματος σφράγισης και 
αναδέψτε για 20 δευτερόλεπτα. Με αυτό 
τον τρόπο, το κολπικό έκκριμα αναμιγνύ-
εται με το υγρό του πώματος σφράγισης.

στυλεός

7. Τραβήξτε προσεκτικά έξω τον στυλεό 
ενώ τον πιέζετε στο εσωτερικό τοίχωμα 
του πώματος σφράγισης. Απορρίψτε τον 
στυλεό. Μην αφήσετε τον στυλεό εντός 
της συσκευής για τα επόμενα βήματα.

8. Τώρα, κρατήστε την κασέτα του τεστ με 
το ένα χέρι από το σώμα και περιστρέψ-
τε το πώμα σφράγισης με το άλλο χέρι 
στην κατεύθυνση του βέλους, αριστερό-
στροφα, μέχρι το τέρμα της διαδρομής 
του (βλ. εικόνα a). Οι εσοχές στο άνω 
και κάτω τμήμα πρέπει να ευθυγραμμίζο-
νται ακριβώς μεταξύ τους (βλ. εικόνα b). 
Τώρα, περιστρέψτε το πώμα σφράγισης 
πίσω, στην αρχική του θέση (a). Αυτό εί-
ναι σημαντικό για να αρχίσει η διεξαγωγή 
του τεστ.

9. Επαναλάβετε το βήμα 8 άλλες δύο φο-
ρές. Στην τελική του θέση, το μοβ 
πώμα σφράγισης πρέπει να είναι στη 
θέση (b).

a b

10. Ελέγξτε τα αποτελέσματα μετά από 10 
λεπτά. Κάποιες φορές, μόνο μια αχνή 
γραμμή τεστ (T) είναι ορατή στην περί-
πτωση θετικού αποτελέσματος. Σε αυτή 
την περίπτωση, περιμένετε για άλλα 10 
λεπτά πριν να ελέγξετε εκ νέου το απο-
τέλεσμα.

Μην περιμένετε για να ελέγξετε το αποτέ-
λεσμα περισσότερο από 20 λεπτά.
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ                    
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΣΤ                                                                                                                                     
Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, πρώ-
τα ελέγξτε αν υπάρχει μια χρωματική γραμ-
μή στο παράθυρο του τεστ, στη θέση (C). Η 
ένταση της γραμμής ελέγχου δεν είναι σημα-
ντική.

 ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΣΤ                                                                                                                                     
Εάν είναι ορατή μια αχνή ανοιχτόχρωμη 
έως σκούρα μπλε γραμμή ελέγχου (C) 
στο παράθυρο αποτελέσματος παράλληλα 
με μια ανοιχτόχρωμη έως σκούρα μπλε 
γραμμή τεστ (T), το αποτέλεσμα του τεστ 
είναι θετικό.
Το αποτέλεσμα του τεστ σημαίνει ότι το αντι-
γόνο Candida είναι παρόν στο κολπικό 
έκκριμα. Θα πρέπει να επισκεφθείτε ιατρό 
για να επιβεβαιώσετε τη διάγνωση και να ξε-
κινήσετε θεραπεία.

C      T C      T C      T

 ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΣΤ                                                                                                                                   
Εάν είναι ορατή μόνο μια ανοιχτόχρωμη 
έως σκούρα μπλε γραμμή ελέγχου (C) στο 
παράθυρο αποτελέσματος χωρίς να υπάρ-
χει γραμμή τεστ (T), το αποτέλεσμα του 
τεστ είναι αρνητικό.
Το αποτέλεσμα του τεστ σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει παρουσία αντιγόνου Candida στο 
κολπικό έκκριμα.

C      T

 ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΣΤ                                                                                                                                 
Εάν δεν υπάρχει γραμμή ελέγχου (C) ή 
υπάρχει μόνο γραμμή δοκιμασίας (T) 
στο παράθυρο αποτελέσματος, 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 C      T

 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.
•	Ένα αρνητικό αποτέλεσμα τεστ δεν απο-

κλείει άλλες λοιμώξεις.
•	Μην χρησιμοποιήσετε το τεστ εντός 7 ημε-

ρών μετά τη λήψη φαρμάκων κατά των 
κολπικών μυκητιάσεων.
•	Μην χρησιμοποιήσετε το τεστ εντός 24 

ωρών μετά την εφαρμογή κρέμας, γέλης, 
αφρού, διαλύματος πλύσης ή άλλων προϊ-
όντων για κολπική χρήση.
•	Μην πραγματοποιήσετε το τεστ κατά τη 

διάρκεια της εμμηνορρυσίας, καθώς η πα-
ρουσία αίματος στον στυλεό ενδέχεται να 
προκαλέσει ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
•	Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
•	Να προφυλάσσεται από την έκθεση στο 

ηλιακό φως, να μην καταψύχεται. Να φυ-
λάσσεται σε ξηρό χώρο, μεταξύ 2°C και 
30°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 μετά 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 Για αυτοδιάγνωση

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                                                      
Το VagiQUICK© είναι ένα ποιοτικό, γρήγορο, 
διαγνωστικό τεστ αυτοδιάγνωσης για την 
ανίχνευση αντιγόνων Candida σε δείγματα 
κολπικών εκκριμάτων που συλλέγονται με 
στυλεό. Το κιτ προορίζεται για χρήση από 
γυναίκες που υποφέρουν από κολπικά συ-
μπτώματα.
Το τεστ βασίζεται στην ανοσοχρωματο-
γραφική τεχνολογία. Το δείγμα προστίθε-
ται στη θέση δείγματος με το ρυθμιστικό 
διάλυμα αραίωσης. Αφού τοποθετηθεί στη 
θέση δείγματος, το δείγμα μετακινείται στην 
επιφάνεια συζεύγματος που περιέχει αντι-
σώματα Candida σε σύζευξη με σφαιρίδια 
λατέξ μπλε χρώματος. Το νεοσχηματιζόμενο 
σύζευγμα αντιγόνων-αντισωμάτων Candida 
μετακινείται στη λωρίδα μεμβράνης νιτροκυτ-
ταρίνης. Το σύζευγμα που έχει σχηματιστεί 
συλλαμβάνεται στην υποκείμενη μεμβράνη 
από ακινητοποιημένα αντισώματα Candida, 
σχηματίζοντας μια μονή γραμμή. Στην πε-
ριοχή γραμμής τεστ (T) θα εμφανιστεί μια 
μπλε γραμμή επάνω στη μεμβράνη. Ο χρω-
ματισμός εξαρτάται από τη συγκέντρωση 
της προσδιοριζόμενης ουσίας. Οποιαδήπο-
τε πλεονάζουσα ποσότητα επισημασμένου 
συζεύγματος συνεχίζει να μετακινείται στη 
μεμβράνη προς τη γραμμή ελέγχου, όπου 
συλλαμβάνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 
σχηματισμό της γραμμής ελέγχου (C), υπο-
δεικνύοντας την ορθή διεξαγωγή του τεστ. 
Μετά από 10 λεπτά, μπορούν να ανιχνευ-
θούν συγκεντρώσεις Candida από 6,0x103 
κύτταρα/mL και άνω.

Για τον ορθό προσδιορισμό και ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων, είναι αναγκαίο να 
διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες. Πρέ-
πει να κατανοήσετε όλες τις λεπτομέρειες 
πριν να πραγματοποιήσετε το τεστ.

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΣΤ                                                                                                                                      
•	1 κασέτα τεστ σε σφραγισμένη σακούλα
•	1 αποστειρωμένος στυλεός

  
Copan Italia S.p.A.
Via F. Perotti, 10
25125 BRESCIA, Ιταλία 0123  

•	1 φυλλάδιο οδηγιών
Επιπλέον απαιτούνται:
•	1 χρονόμετρο

εσοχή
T = Τεστ
C =  Έλεγχος

αλουμινένιο κάλυμμα

πώμα σφράγισης

εσοχή

πεδίο ελέγχου

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ                                                                                                                                     
Αφήστε την κασέτα του τεστ να παραμεί-
νει σε θερμοκρασία δωματίου (15°C έως 
27°C) πριν από την πραγματοποίηση του 
τεστ.

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ                                                                                                                                     
1. Αφαιρέστε την κασέτα του τεστ από τη 

σφραγισμένη σακούλα και τοποθετήστε 
τη σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.

2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας 
ένα χρονόμετρο.

NanoRepro	AG
Untergasse	8
D-35037	Marburg
www.nano.ag

Οδηγίες στα Ελληνικά
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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)

30°C

2°C

Να φυλάσσεται στους 2°C - 30°C
Να μην καταψύχεται.

1
Περιεχόμενα επαρκή για 1 τεστ Μην επαναχρησιμοποιείτε

Κατασκευαστής
Αποστείρωση με ακτινοβολία Αριθμός παρτίδας

(βλ. ένδειξη στη συσκευασία)

Αριθμός καταλόγου

«...για να γνωρίζω»
Τεστ κολπικής µυκητίασης

VagiQUICK
©

Με αγάπη για τη ζωή.

Με αγάπη για τη ζωή.


