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ШВИДКИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ ХГЛ У СЕЧІ 

ДЛЯ ЯКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ХОРІОНІЧНОГО ГОНАДОТРОПІНА  

ЛЮДИНИ У ЗРАЗКАХ СЕЧІ 

 

 1D04C3 
Швидкий тест на вагітність 
тест картка 

 1D04S3 
Швидкий тест на вагітність 
тест-смужка 

Тільки для діагностики In Vitro 
ПРИЗНАЧЕННЯ 

Швидкий тест на вагітність за визначенням ХГЛ у сечі - це імунохроматографічний аналіз для 
раннього виявлення хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) у зразках сечі. Тест призначений 
для професійного медичного використання.  

ВСТУП 
ХГЛ – це глікопротеіновий гормон, що виробляється зростаючою плацентою під час вагітності. 

Концентрація ХГЛ у сироватці приблизно однакова з його концентрацією у сечі. Концентрація ХГЛ 
у сечі і сироватці продовжує зростати під час першого триместру вагітності до рівня 
100000мМО/мл. ХГЛ з’являється у сечі невдовзі після запліднення, і його рівень продовжує 
зростати під час ранньої стадії вагітності, що робить його чудовим індикатором для визначення 
вагітності. 
 

ПРИНЦИП  
Мембрана швидкого тесту покрита антитілами до ХГЛ у тестовій зоні і козячими антимишиними 
IgG антитілами у контрольній зоні. Під час тесту зразок сечі вступає у реакцію з кон'югованими з 
колоїдним золотом моноклональними антитілами до ХГЛ, які було висушено на тест-смужці. 
Після цього суміш переміщується вгору по мембрані хроматографічно шляхом капілярної дифузії. 
У випадку позитивного зразка, кон'югат зв'язується з ХГЛ, формуючи комплекс антитіло-антиген. 
Цей комплекс захоплюється антитілом до ХГЛ, яке іммобілізоване у тестовій зоні (T), і формує 
рожеву смугу, коли концентрація ХГЛ дорівнює або перевищує 25 мМО/мл. Відсутність цієї 
забарвленої смуги у тестовій зоні свідчить про негативний результат. Для контроля процедури 
забарвлена смуга у контрольній зоні (C) буде завжди з’являтись незалежно від наявності або 
відсутності ХГЛ. 

ЗБЕРІГАННЯ  
Набір слід завжди зберігати при температурі від 4°С до 30°С у герметичному пакеті протягом 
терміну придатності. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  
1. Тільки для діагностики in vitro. 
2. Не використовуйте після закінчення терміну придатності. 
3. Швидкий тест слід залишати запакованим до моменту використання. 

НАДАНІ МАТЕРІАЛИ І РЕАГЕНТИ 
1. Швидкий тест на вагітність за визначенням ХГЛ у сечі  
2. Інструкція з використання 

ЗАБІР ЗРАЗКА 
1. Зразки сечі необхідно збирати у чистий сухий контейнер з пластику або скла без консервантів. 
Центрифугування або фільтрація непотрібні. Можна використовувати зразки зібрані у будь-який 
час. Проте перша ранкова сеча зазвичай містить найбільшу концентрацію гормону. 
2. Якщо зразки не можна протестувати протягом 3 днів після збору, їх слід зберігати при 
температурі 2-8 °C. 

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
Для тест-смужки: 

1. Зберіть зразок сечі у чистий сухий контейнер з пластику або скла. 
2. Вийміть смужку із захисного пакета. 
3. Помістить смужку у зразок сечі на кілька секунд. Переконайтеся, що рівень сечі знаходиться 
нижче лінії “Max”. 
4. Після того як лінія розчинника досягла зоні мембрани, помістіть смужку на чисту поверхню. 
5. Очікуйте 5 хвилин, щоб зчитати результат, хоча деякі позитивні результати можуть з’явитись 
вже протягом хвилини. 
Примітка: Не намагайтесь інтерпретувати результати після того, як минуло 10 хвилин. 
 

Для тест картки: 
1.  Доведіть температуру всіх матеріалів і зразків до кімнатної. 
2.  Вийміть тест картку із запечатаного пакету з фольги. 
3.  Позначте ідентифікаційний номер зразка на тест картці в зоні, що позначена  “ID ____ ”. 
4.  Розмістить тест картку на пласкій горизонтальній поверхні. 
5.  Використовуючи трансферну піпетку, наберіть зразок. 
6.  Тримаючи піпетку у вертикальному положенні над чарункою зразка, додайте 2-3 краплі 
(80-120 мкл) зразка в чарунку зразка. 
7.  Зчитайте результат через 5 хвилин після додавання зразка. 
Примітка: Результати, отримані через 10 хвилин, можуть бути не точними. 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
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ПОЗИТИВНИЙ 

На додачу до контрольної 
смуги (C), чітка забарвлена 
смуга також з’являється у 
тестовій зоні (T). 

НЕГАТИВНИЙ 

Лише одна забарвлена 
смуга з’являється у 
контрольній зоні (C). 
Забарвленої смуги у 
тестовій зоні (T) немає. 
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НЕДІЙСНИЙ 

Якщо не з’явилось жодної 
смуги, або тестова смуга 
з’явилась без контрольної, 
тестування слід повторити, 
використовуючи новий тест. 

 
ОБМЕЖЕННЯ  
1. Швидкий тест на вагітність за визначенням ХГЛ у сечі - це якісний аналіз і не призначений для 
будь-якої іншої цілі, ніж раннє виявлення вагітності.  
2. На додачу до природного підвищення рівня ХГЛ, що відбувається під час вагітності, кілька 
захворювань, таких як трофобластичне захворювання, протеінурія, гематурія, хоріокарценома, 
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тератома яєчників або тестикул, викликають підвищення рівня ХГЛ. Слід враховувати ці діагнози, 
якщо це відповідає клінічним ознакам. 
3. Як і для всіх діагностичних тестів, остаточний клінічний діагноз не повинен базуватись лише на 
одному тесті, а повинен виноситись лікарем після оцінки всіх клінічних і лабораторних даних. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Чутливість: 
Аналітична чутливість швидкого тесту на вагітність за визначенням ХГЛ у сечі складає 25мМО/мл. 
Чутливість було встановлено повторним тестуванням зразків з вмістом 25мМО/мл hCG протягом 
періоду у кілька тижнів. 
Специфічність: 
Специфічність Тесту на вагітність за визначенням ХГЛ було визначено  за допомогою 
досліджень перехресної реактивності з відомими кількостями лютеїнізуючого гормону (hLH), 
фолікулостимулюючого гормону (hFSH) і тиреостимулюючого гормону (hTSH). Негативні 
результати було отримано в усіх тестах, що було проведено з 300 мМО/мл hLH, 1000 мМО/мл 
hFSH, 1000 мМО/мл hTSH і негативним зразком hCG. 
Точність: 
Проводились дослідження, що включали тестування 126 позитивних і 177 негативних зразків з 
використанням швидкого тесту на вагітність за визначенням ХГЛ у сечі проти референтного 
іммуноаналізу hCG. Відносна чутливість - 100% (126/126), відносна специфічність - 100% 
(177/177), загальне співпадіння - 100%(303/303). 
Тестування інтерференції: 
Такі речовини було внесено до зразків сечі без ХГЛ та з додаванням 25мМО/мл hCG. Жодна з 
речовин у концентрації, що тестувалась, не перешкодила аналізу. 
 

Ацетамінофен 20мг/дл 
Ацетилсаліцилова кислота 20мг/дл 
Аскорбінова кислота 20мг/дл 
Атропін 20мг/дл 
Кофеїн 20мг/дл 
Гентизинова кислота 20мг/дл 
Глюкоза 2,0г/дл 
Гемоглобін 1,0мг/дл 
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