Tuloksen tulkitseminen

Vatsahaavatesti

Positiivinen
Negatiivinen
tulos
tulos
Lisätietoja testituloksesta alla olevassa värillisessä laatikossa.

Yleistä tietoa:
Helikobakteeri, Helicobacter pylori (H.pylori) aiheuttaa sairauksia kuten vatsakatarria ja vatsahaavoja.
Toistaiseksi ei ole olemassa rokotetta tätä sekä lapsilla että aikuisilla tavattavaa infektiota vastaan. Asianmukaisen
lääkityksen (kuten antibioottien) käyttö voi kuitenkin hävittää bakteerin elimistöstä.

Epäluotettava
tulos

Limapinta suojaa sekä vatsan pintaa että pohjukaissuolta vatsahapoilta. Jos tämä suojaava toiminto häiriintyy
jollain tavoin, vatsan limaa erittävä pinta voi vahingoittua, mistä voi seurata haavaumia. Tyypillisesti näin
tapahtuu H. pylori-infektion seurauksena, mikä myös lisää vatsasyövän riskiä.

15 minuutin kuluttua tulosta ei voi enää tulkita luotettavasti.
Hävitä tästä syystä testikasetti tulkittuasi tuloksen oikean ajan kuluessa.

Testi on positiivinen, mikäli 10 minuutin reaktioajan aikana testikasetin molemmille tulosalueille C ja
T ilmestyy kaksi violettia viivaa, vaikka T-alueen viiva olisikin hyvin heikko. Tämä tarkoittaa H. pylori infektiota. Keskustele lääkärisi kanssa mahdollisesta tarkemmasta tutkimuksesta.

Arvioiden mukaan tällä hetkellä noin puolella maailman väestöstä on Helicobacter pylori-infektio, vaikka kaikki
infektiot eivät aiheutakaan oireita. Toisaalta myös infektion laajuus, henkilön yleinen terveydentila ja ruokavalio
vaikuttavat sairauden kehittymiseen.

Testi on negatiivinen, mikäli vain yksi violetti viiva ilmestyy testikasetin C-tulosalueelle. Tämä tarkoittaa,
että H. pylori -infektiota ei havaittu.

Tätä diagnostista testiä käyttämällä H. pylori -infektio voidaan havaita helposti ja luotettavasti. Tarvitset vain
pisaran verta, ja tuloksen saat muutamassa minuutissa.

Testi on epäluotettava, mikäli 10 minuutin kuluttua yhtään violettia viivaa ei ilmesty, tai mikäli T-alueella
on viiva mutta C-alueella ei. Mahdollisia syitä epäluotettavaan testitulokseen ovat vahingoittunut foliopakkaus,
vääränlainen säilytys tai virhe testiä suoritettaessa. Säilytä kaikki testin osat ja ota yhteyttä testin valmistajaan.

Useimmissa tapauksissa H. pylori -infektiota voidaan erittäin tehokkaasti hoitaa antibioottien ja vatsan
liikahappoisuutta neutraloivien lääkkeiden eli antasidien yhdistelmällä. Kun bakteeri on saatu hävitettyä
elimistöstä, on vatsakatarrikin yleensä hoidettu.

Minulla on H. pylori -infektio. Mitä minun tulisi tehdä?
Varaa aika lääkärillesi, joka järjestää tarvittavat tutkimukset joilla diagnoosi voidaan varmistaa. Antibioottihoidon
avulla lääkärisi pystyy useimmissa tapauksissa täydellisesti hävittämään bakteerin ja siten välttämään infektioon
liittyvät suolisto-oireet. Näiden ohjeiden ottaminen mukaan vastaanotolle lääkärille esitettäväksi voi olla
hyödyllistä, sillä näin lääkärisi tietää millaisesta testistä on ollut kysymys.

HUOMIOITAVAA:
Keskustele aina lääkärisi kanssa ennen tärkeiden terveyteesi vaikuttavien päätösten tekemistä.
Testi voidaan käytön jälkeen hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Minulla on vatsakipuja, mutta H. pylori -infektoita ei havaittu. Mitä minun tulisi tehdä?
Keskustele lääkärisi kanssa tarkemmasta tutkimuksesta.
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Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Pidä poissa lasten ulottuvilta.
Älä käytä testiä sen vanhennuttua.
Säilytä 4-30 °C (39-86 °F) lämpötilassa.
Käytä testiä ja lansettineulaa vain kerran.
Älä käytä vahingoittunutta lansettia.
0483 Älä pura testilevyä.
Vain ulkoiseen käyttöön.
In-vitro-diagnostinen testi itsetestaukseen.
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Sisältö: Käyttöohjeet, folio jossa testikasetti
ja kosteudenpoistotyyny, puskuripullo, lansetti
ja laastari
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Lansetti
M VITREX Medical A/S
Vasekaer 6-8, 2730 Herlev, Denmark

HUOMIOITAVAA:
Jos sinulla on aiemmin ollut H. pylori -infektio jota on hoidettu antibiooteilla, tämä testi saattaa antaa positiivisen
tuloksen vielä yli vuoden kuluttua sairauden hoitamisesta, vaikka infektiota ei enää elimistössä olisikaan.
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Tuotetiedot:
H. pylori -infektion puuttuminen ei tarkoita sitä, ettet voisi saada vatsahaavaa jostain muusta syystä.
Vaikka testi on erittäin tarkka, myös väärä tulos on harvinaisessa tapauksessa mahdollinen.
Tämä on immunologinen testi, joka tunnistaa H. pylori -vasta-aineita verestä.
Testin eläinperäiset osat (kuten vasta-aineet) ovat mahdollisesti infektiivisiä, mutta niistä ei ole haittaa
terveydelle kun kaikkia testin osia käytetään ohjeiden mukaisesti. Puskuriliuos sisältää harmittomia määriä
natriumatsidia.
Kliinisessä vertailussa, johon osallistui 304 henkilöä, 132 henkilöltä löytyi H.Pylori-infektio. Näistä118 henkilöä
saivat myös positiivisen tuloksen Care diagnostican Vatsahaavatestistä, jossa testataan samaa infektiota.

Valmistelu
Älä avaa suljettua foliopakkausta ennen kuin olet valmis aloittamaan testin.
Tarvitset puhtaan paperipyyhkeen ja kellon, jossa on sekuntinäyttö.
Repäise foliopakkaus auki, ota testikasetti pakkauksesta ja sijoita se tasaiselle pinnalle.
Hävitä testin mukana tuleva testiä kosteudelta suojaava vedenpoistoaine avaamattomana tavallisen
kotitalousjätteen mukana.

Näytteen testaaminen
Kymmenessä minuutissa tiedät, onko sinulla Helikobakteeri-infektio.
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Lansettineulan käyttäminen

6.

Älä käytä lansettia mikäli se on vioittunut tai siitä puuttuu osia. Pese kätesi huolellisesti saippualla ja
lämpimällä vedellä (lisätäksesi veren virtausta sormeesi) ja kuivaa huolellisesti.

Anna kätesi roikkua vapaasti pistetty sormi
alaspäin ja odota, kunnes sormenpäähän
on muodostunut iso pisara verta. Sormen
puristaminen molemmilta puolilta kuvan
osoittamalla tavalla voi olla tarpeen pisaran muodostumiseksi.
Lansetissa on suojakotelo, joka sisältää
pistoslaitteen. Lansetin yläpinnalla oleva
liipasin, joka näyttää vivulta, vapauttaa
neulan. Lansettineulan päässä on suojakorkki.

Irrota suojakorkki kiertämällä sitä täysi
kierros. Älä paina vipua kiertämisen aikana, muuten neula vapautuu.
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Avaa puskuripullon korkki ja purista
hitaasti ja tarkasti 9 pisaraa testialueeseen S2, jotta liuos ei vuoda yli.
Vedä suojakorkki irti. Lansetti on nyt
käyttövalmis.

Tuo pistetty sormesi lähelle testikasettia
kuvan osoittamalla tavalla ja anna yhden
veripisaran tipahtaa testialueelle S1.
Varmista, että sormenpääsi ei kosketa
testialuetta.
Odota 30 sekuntia.

Paina lansettineulan aukko keskisormesi
pään sisäpuolelle ja paina vipua kunnes
kuulet napsahduksen.
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Odota 10 mimuuttia
Tulos saattaa olla epäluotettava, jos odotat
huomattavasti pidemmän tai lyhyemmän
ajan.
Tulosten arviointi seuraavalla sivulla.

