
Testul de sarcin  Barza este un test de sarcinã  
semicantitativ, pentru depistarea hormonului hCG 
(gonadotropinã corionicã umanã) în urinã, principala 
modalitate de a identifica o sarcinã, chiar de la prima zi 
de întârziere a ciclului menstrual.

Când se poate face testul?

Pute?i efectua acest test de la prima zi de întârziere a 
ciclului menstrual. Testul poate fi efectuat în orice 
moment al zilei, însã trebuie ?inut cont de faptul cã 
prima urinã de diminea?ã con?ine cel mai ridicat nivel de 
hCG. Se recomandã sã nu consuma?i lichide cu 2 ore 
înainte de efectuarea testului. În cazul în care rezultatul 
este negativ, este posibil ca nivelul hormonului sã fi fost 
prea scãzut pentru a vã oferi un rezultat pozitiv. În acest 
caz, se recomandã sã repeta?i testarea dupã douã zile.
Dacã testul este în continuare negativ iar menstrua?ia 
întârzie sã aparã, contacta?i doctorul.

Cum se efectueazã testul?

Testul trebuie sa rãmânã în plicul sigilat pânã în 
momentul în care ve?i efectua testul. Scoate?i testul din 
plic, rupându-l prin locul indicat, apoi îi îndepãrta?i 
capacul.

1. ? ine?i testul cu capãtul absorbant în jos, pozi?io-
nându-l sub jetul de urinã timp de 5-10 secunde. Altã 
variantã este sã colecta?i urinã într-un recipient curat ?i 
uscat ?i sã introduce?i zona absorbantã în urinã timp de 
5-10 secunde.

2. Pune?i capacul ?i pozi?iona?i testul pe o suprafa?ã 
planã, cu fereastra pentru citirea rezultatului în sus.

3. În func?ie de concentra?ia hormonului hCG din 
proba de urinã, ve?i putea citi rezultatul dupã 5 minute.

4. Nu citi?i rezultatul dupã 10 minute.

ã  rapid,

Interpretarea rezultatelor
Negativ:
Prezen?a doar a liniilor colorate în zona de control C, atât 
în partea stângã cât ?i în partea dreaptã, concentra?ia 
hCG mai micã de 25 mIU/ mL.
Pozitiv:

1. Prezen?a liniilor colorate în zona de control C ?i a 
liniei de testare T1, concentra?ia hCG mai mare sau egalã 
cu 25 mIU/ ml ?i mai micã de 100 mIU/ ml, (1-2 sãptãmâni 
de sarcinã).

2. Prezen?a liniilor colorate în zona de control C ?i a 
liniilor de testare T1 ?i T2, concentra?ia hCG mai mare 
sau egalã cu 100 mIU/ ml ?i mai micã de 300 mIU/ ml,   
(2-3 sãptãmâni de sarcinã). 

3.Prezen?a liniilor colorate în zona de control C ?i a 
liniilor de testare T1, T2 ?i T3, concentra?ia hCG mai mare 
sau egalã cu 300 mIU/ ml ?i mai micã de 1000 mIU/ml,  
(3-4 sãptãmâni de sarcinã).

4. Prezen?a liniilor colorate în zona de control C ?i a 
liniilor de testare T1, T2, T3 ? T4, concentra?ia hCG mai 
mare sau egalã cu 1000 mIU/ml, (mai mult de 4 
sãptãmâni de sarcinã).
Invalid:
Atunci când nu apare nicio linie de control în zona de 
control C, rezultatul este invalid. În acest caz, trebuie sã 
repeta?i testarea. Dacã problema persistã, contacta?i 
distribuitorul local.

Con?inutul cutiei
1 dispozitiv de testare într-un plic sigilat.
Instruc?iuni de utilizare.

Condi?ii de pãstrare a testului
Pãstra?i testul la temperaturi între 2º ?i 30o C, în plicul 
sigilat. A nu se folosi dupã data de expirare. A se pãstra 
departe de lumina soarelui, umezealã ?i cãldurã. A nu se 
congela.

Precau?ii
1. Citi?i cu aten?ie instruc?iunile de utilizare.
2. Testul este pentru unicã folosin?ã. Nu îl reutiliza?i.
3. Test pentru diagnostic in vitro. A nu se ingera.
4. Nu utiliza?i testul dupã data de expirare înscrisã pe 

ambalaj.
5.Testul trebuie pãstrat în plicul sigilat pânã la utilizare.

Dupã desigilare, trebuie utilizat în urmãtoarele 2 ore.
6. Testul poate interfera cu consumul de alcool.
7. În cazul unei sarcini timpurii, concentra?ia de hCG 

este micã, de aceea poate sã aparã un rezultat fals-
negativ. Se recomandã repetarea testãrii dupã 2-3 zile.

8. În cazul femeilor cu fibrom uterin, sarcinã molarã 
(mola hidatiformã) sau la menopauzã, concentra?ia de 
hCG este mai ridicatã, de aceea pot apãrea rezultate 
fals-pozitive.

9. Este recomandat sã consulta?i doctorul dacã bãnui?i 
cã sunte?i însãrcinatã.
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