
Ďakujeme, že ste si zakúpili náš test. 

HELICOBACTER  PYLORI TES T  (REF 1025) 

RÝCHLY TEST NA KVALITATÍVNU DETEKCIU ANTIGÉNU HELICOBACTER 
PYLORI V STOLICI

CHARAKTERISTIKA
Helicobacter pylori je gram-negatívna baktéria, ktorá 
kolonizuje epitel žalúdka a proximálneho duodena. 
Spôsobuje zápalové ochorenie sliznice žalúdka a dva-
nástnika a následne vredové ochorenie týchto orgánov, 
ktoré neskôr môžu spôsobiť rakovinové ochorenie.

UPOZORNENIE
  Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro. 
  Test je určený na kvalitatívnu detekciu 

antigénu H. pylori v stolici. 
  Test je vhodný aj na kontrolu úspešnosti 

liečby infekcie, a to najskôr 6 týždňov 
po ukončení liečby.

  Výsledky testu je nutné konzultovať s lekárom 
špecialistom, ktorý stanoví klinickú diagnózu 
až po vyhodnotení všetkých klinických a labo-
ratórnych výsledkov.

  Testovacia doštička a extrakčná skúmavka sú 
len na jedno použitie.

  Extrakčný roztok obsahuje konzervačné činidlo, 
ktoré pri priamom kontakte s pokožkou môže 

spôsobiť podráždenie. V prípade priameho 
kontaktu s pokožkou postihnuté miesto okam-
žite opláchnite vodou.

  Po použití test zlikvidujte ako bežný komunálny 
odpad v zmysle platnej legislatívy.

OBSAH BALENIA
1 ks vyhodnocovacia doštička
1 ks skúmavka s extrakčným roztokom
1 ks návod na použitie
1 ks vysušovadlo (nepoužívať)

PRÍPRAVA VZORKY
Vzorku stolice odoberajte na toaletný papier alebo 
do vhodnej nádobky – nie sú súčasťou testu. Test je 
najlepšie vykonať v deň odberu vzorky. Test a vzorku 
stolice pred použitím uchovajte pri izbovej teplote 
(15-30°C). Nariedená stolica v extrakčnej skúmavke 
sa musí spracovať do 1 hodiny.

VYKONANIE TESTU
Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod 
na použitie.

1. Otvorte farebný uzáver na skúmavke s extrakč-
ným roztokom. Postupne odoberte vzorku 
ponorením zbernej tyčinky (špičky sondy) 
do stolice na rôznych miestach, tak aby 
ste odobrali vzorku s priemerom približne 
5 mm. 

2. Zbernú tyčinku opatrne vložte späť do skú-
mavky a pevne uzavrite. Dobre pretrepte, 
aby sa zmiešala vzorka a extrakčný roztok. 
Pred vykonaním testu nechajte vzorku v skú-
mavke postáť dve minúty.
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3. Testovaciu doštičku vyberte z hliníkovej fólie 
a položte ju na čistý a rovný povrch. 

4. Uvoľnite špičku na farebnom vrchnáku uzavretej 
skúmavky, skúmavku držte zvisle a nadávkujte 
2-3 kvapky roztoku vzorky do okienka S na tes-
tovacej doštičke. 

5. Do 15 minút sa na testovacej ploche sa objavia 
farebné prúžky. Po 20 minútach už výsledok 
neodčítavajte.

VYHODNOTENIE:
Pozitívny výsledok:
- vzorka je pozitívna na HELICOBACTER PYLORI:
Na testovacej doštičke sa vyfarbia dve ružové čiarky, 
v pozitívnej reakčnej zóne T a v kontrolnej zóne C. 
Intenzita sfarbenia čiarok sa môže líšiť v závis-
losti od koncentrácie HELICOBACTER PYLORI 
vo vzorke, ale vyfarbenie aj slabej čiarky sa 
považuje za pozitívny výsledok.

Negatívny výsledok:
Na testovacej doštičke v kontrolnej zóne C sa vytvorí 
jedna ružová čiarka. Reakčná zóna T ostáva bez čiarky. 
Vzorka je negatívna na prítomnosť HELICOBACTER 
PYLORI.

Test nebol správne vykonaný: 
Ak sa na testovacej ploche neobjaví ani jedna 
kontrolná čiarka. Jednou z možných príčin môže 
byť nesprávny postup vykonania testu. Diagnos-
tiku zopakujte s novým testom.

SKLADOVANIE
HELICOBACTER PYLORI test skladujte pri teplote 
4 - 30°C mimo dosahu detí. Test neuskladňujte 
v mrazničke. Test nepoužívajte po uplynutí dátumu 
exspirácie.
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