INTERPRETACJA WYNIKÓW
W przypadku wątpliwości zadzwoń
Bezpłatna infolinia: 800 70 30 11
w godz. 8-16 (poniedziałek-piątek)

WYNIK POZYTYWNY - w polu testowym bibułki pojawi się kolor niebiesko-zielony.
Test wykrył krew w kale. Jednakże pozytywny wynik testu nie zawsze musi
oznaczać problemy jelitowe, gdyż jak wspomniano wcześniej, niektóre lekarstwa
lub środki farmakologiczne mogą fałszować wynik.
WYNIK NEGATYWNY - brak zabarwienia bibułki wskazuje, że w momencie
przeprowadzania testu w kale nie było wykrywalnej krwi. Należy jednak pamiętać, że
w niektórych przypadkach krwawienie może pojawiać się co jakiś czas. Jeśli wynik
przeprowadzonego testu okazał się negatywny, natomiast zauważasz niepokojące,
powtarzające się objawy tj. nagłe tracenie na wadze, biegunka lub obstrukcja trwające
dłużej niż dwa tygodnie, widoczne ślady krwi w kale, czarny stolec, skonsultuj się
z lekarzem.
Test HemoActive nie zastępuje porady lekarskiej i regularnych badań lekarskich. Może
on wskazać potrzebę przeprowadzenia badań specjalistycznych jelita grubego
i odbytu metodą endoskopową jak również badań ogólnych.

Przechowywać w temperaturze pokojowej: 15-30°C
Chronić przed światłem słonecznym
Przechowywać z dala od dzieci
Nie nadaje się do stosowania bezpośrednio na ciało
Nie połykać

30 °C

Jeśli w wyniku ponownego testu wody w muszli klozetowej otrzymany wynik będzie
pozytywny, woda w muszli klozetowej nie nadaje się do przeprowadzenia testu.

3. Po wykonaniu pkt. 3 „Test kontrolny” bibułka testowa zabarwiła
się na kolor pomarańczowy zamiast na niebiesko-zielony. Co to
oznacza?
Proszek kontrolny wrzucony na powierzchnię wody nie rozpuścił się do końca i wszedł
w reakcję z bibułką testową, co objawia się zabarwieniem bibułki w kolorze
pomarańczowym lub rdzawym. W takim przypadku wynik testu jest pozytywny.

4. Jeśli po przeprowadzonym teście na bibułce pojawi się ledwo
widzialny kolor niebiesko-zielony, czy wynik testu jest
pozytywny?
Tak. Najmniejsze ślady zabarwienia bibułki wskazują na pozytywny wynik testu.
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30 °C

Temperatura przechowywania

Przeczytaj instrukcję

Numer partii

Do jednorazowego użytku

1. Dlaczego należy badać wodę w muszli klozetowej?

Data ważności

W niektórych regionach i w pewnych okolicznościach woda może zawierać
substancje, które mogą zakłócić test pokazując wynik fałszywie pozytywny.

Do diagnostyki in vitro
Tylko do użytku zewnętrznego

Wytwórca

Numer katalogowy

Ilość testów w zestawie

Data ostatniej aktualizacji

Nie używać przy uszkodzonym
opakowaniu zawierającym
bibułki testowe

Chronić przed światłem
słonecznym

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

2. Co należy zrobić, gdy w wyniku sprawdzenia toalety bibułka
zabarwi się na kolor niebiesko-zielony?
Odczekaj 3 dni. Przygotuj muszlę klozetową jak opisano w pkt.1 „Test wody w muszli
klozetowej” (str.3). Następnie wykonaj test zgodnie z opisaną wcześniej procedurą,
omijając punkt 3 „Przeprowadzenie testu kontrolnego” (str.4), gdyż masz już jedną
bibułkę testową mniej.
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DOMOWY TEST DO WYKRYWANIA
KRWI UTAJONEJ W KALE

INSTRUKCJA UŻYCIA
Przed przeprowadzeniem testu
należy uważnie przeczytać instrukcję użycia.

15 °C

Chronić przed wilgocią

6

Wyrób do diagnostyki in vitro.
Tylko do użytku zewnętrznego.
Wyrób do samokontroli.

DLACZEGO WARTO PRZEPROWADZIĆ TEST NA KREW UTAJONĄ
W KALE?
Choroby układu pokarmowego, żołądka, jelit tj. (nowotwory, polipy, wrzody) we
wczesnym etapie mogą przebiegać bezobjawowo. Test HemoActive wykrywa krew
utajoną w kale, wcześniej ostrzegając o problemach jelitowych i żołądkowych
wymagających opieki medycznej (specjalistycznych badań medycznych). Zasada
działania testu opiera się na wykrywaniu hemoglobiny w ilości 2mg hemoglobiny / 100
ml wody.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Zestaw zawiera 5 bibułek testowych w szczelnym opakowaniu, proszek kontrolny
w foliowym opakowaniu oraz instrukcję użycia i Kartę Wyników.
Uwaga: Wewnątrz opakowania znajduje się saszetka pochłaniająca wilgoć, którą
należy wyrzucić.

PRZEPROWADZENIE TESTU

Dwa dni przed oraz w trakcie przeprowadzania testu zaleca się unikać stosowania
leków zawierających kwas acetylosalicylowy, leków przeciwzapalnych, maści
odbytniczych. Jeżeli jesteś w trakcie leczenia i przyjmujesz lekarstwa w tym również
leki na receptę zawierające żelazo, przed przeprowadzeniem testu skonsultuj się
z lekarzem.
Test nie wymaga stosowania żadnej restrykcyjnej diety. Można jeść zarówno średnio
wysmażone mięso jak i witaminę C. Jednakże dwa dni przed oraz w trakcie
przeprowadzania testu wskazane jest spożywanie produktów zawierających błonnik
tj. warzywa, owoce oraz produkty zbożowe. Błonnik ułatwia trawienie i reguluje
przemianę materii.

1. Test wody w muszli klozetowej:

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
l

l

powierzchnia
testowa

bibułki testowe

LEKARSTWA I DIETA

KARTA WYNIKÓW TESTU HemoActive
Nr
testu

proszek kontrolny

Opis

1

Sprawdzenie wody w sedesie

2

Badanie kału - próba 1

3

Badanie kału - próba 2

4

Badanie kału - próba 3

5

(wynik powinien być pozytywny)

Data

Wyniki
Pozytywny

Negatywny

kolor
niebiesko-zielony

brak zabarwienia

(wynik powinien być negatywny)

l
l

Test kontrolny

Karta Wyników

OSTRZEŻENIE: unikać zanieczyszczenia skóry i oczu zawartości saszetki z proszkiem
kontrlonym. Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą lub oczami przemyć dużą ilością wody. Nie
wdychać zawartości saszetki, chemikalia mogą spowodować podrażnienia.
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l

Testu nie należy przeprowadzać podczas menstruacji, krwawienia hemoroidów
oraz obstrukcji
Niewykorzystane bibułki testowe należy przechowywać w oryginalnym
opakowaniu w temperaturze pokojowej z dala od słońca oraz wilgoci.
Nie spożywać i nie wdychać proszku kontrolnego.
Przechowywać z dala od dzieci.
Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze
medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

ETAPY PRZEPROWADZANIA TESTU HEMOACTIVE
1. Test wody w muszli klozetowej (przed pierwszym badaniem kału).
2. Badanie kału (aby wynik testu był wiarygodny w ciągu kilku dni należy wykonać
3 testy)
3. Przeprowadzenie testu kontrolnego (tylko raz, po wykonaniu ostatniego testu)

2

Zanim przystąpisz do przeprowadzenia testu wody
dokładnie umyj muszlę klozetową w celu usunięcia
wszelkich chemikaliów oraz środków czyszczących.
Następnie kilkakrotnie spłucz toaletę wodą.
l Otwórz opakowanie z bibułkami testowymi odcinając
brzeg wzdłuż przerywanej linii.
l Wyjmij jedną bibułkę. Wrzuć ją do muszli klozetowej
i odczekaj 2 minuty.
l Jeśli woda w muszli klozetowej jest czysta, bibułka nie zabarwi się.
l Jeśli w polu testowym bibułki pojawi się niebiesko-zielony krzyżyk test należy
wykonać ponownie po 3 dniach opuszczając pkt.3. ”Przeprowadzenie testu
kontrolnego”.
l Spłucz toaletę
UWAGA: Jeżeli masz problemy ze wzrokiem poproś kogoś by pomógł Ci odczytać
wynik testu.

1

Positive = Blue Color

Negative = No Color

1X

2. Badanie kału:
a) Podczas przeprowadzania testu nie należy oddawać
moczu ze względu na możliwość występowania
krwiomoczu, krwawień hemoroidów co może
spowodować zafałszowanie wyniku.
b) Oddaj stolec. Nie spuszczaj wody w muszli klozetowej.
Wrzuć do muszli jedną bibułkę testową (bibułka nie musi
stykać się z kałem). Pozostałe bibułki zabezpiecz przed
wilgocią zamykając szczelnie oryginalne opakowanie.

3

2
Positive = Blue Color

Positive = Blue Color

Negative = No Color

Negative = No Color

3X

c) Jeżeli po 2 min. bibułka zabarwi się na kolor
Positive = Blue Color
niebiesko-zielony oznacza to, że wynik testu jest
pozytywny (obecna krew w kale), jeżeli bibułka nie
zabarwi się oznacza to że wynik testu jest negatywny
(brak krwi w kale).
d) Spłucz toaletę razem z bibułką testową.
e) W Karcie Wyników w odpowiedniej rubryce zaznacz
Negative = No Color
"X" w zależności od wyniku badania.
f) W ciągu następnych kilku dni należy przeprowadzić test dwukrotnie
powtarzając kroki od a do e. Odnotuj wyniki w Karcie Wyników.

3. Przeprowadzenie testu kontrolnego:
WAŻNE! W celu otrzymania poprawnego wyniku należy wykonać niniejszy krok.
Po przeprowadzeniu ostatniej trzeciej próby testowej kału należy przeprowadzić test
kontrolny.
l Dokładnie spłucz toaletę.
l Ostrożnie otwórz saszetkę z proszkiem kontrolnym (mała plastikowa torebka) po
czym wysyp jej zawartość do muszli klozetowej.
l Odczekaj 1 minutę, aż proszek się rozpuści. Wrzuć do muszli ostatnią bibułkę.
W ciągu 2 minut na bibułce testowej powinien pojawić się niebiesko-zielony
krzyżyk, (wynik testu kontrolnego powinien być pozytywny) informujący, że testy
działały prawidłowo.
l Umyj ręce i zapisz wyniki w Karcie.
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