
SENSITIVITATE
Testul de sarcinã Barza va detecta concentraþia de hCG mai mare 
sau egalã cu 10mIU/ml.
SPECIFICITATE
Specificitatea testului de sarcinã Barza a fost determinat prin studii 
de reactivitate încruciþatã cu cantitãþi cunoscute de hormon 
luteinizant (hLH), hormon foliculostimulant (hFSH) þi homon tiroid 
stimulant (hTSH).
Rezultate negative au fost obþinute pentru toate testele efectuate cu
300 mIU/ml hLH, 300 mIU/ml hFSH þi 100 ìIU/ml hTSH.

Testul de sarcinã Barza Ultrasensibil este un test rapid care 
depisteazã prezenþa hormonului hCG (gonadotropinã corionicã 
umanã) în urinã, încã din primele zile ale sarcinii. Testul poate fi 
utilizat cu 5 zile înainte de întârzierea ciclului menstrual*, în orice 
moment al zilei.

Aþteptaþi 3 minute afiþarea rezultatului.
Rezultate pozitive se pot observa þi într-un minut. Cu toate acestea, 
pentru a confirma un rezultat negativ, timpul complet pentru 
reacþie este de 3 minute.
Rezultatul citit dupã 5 minute nu va fi considerat corect.

> Pregãtiþi un recipient curat þi uscat pentru colectarea urinei;
> Luaþi un ceas pentru a contoriza timpul necesar pânã la citirea 
rezultatului;
> Verificaþi data expirãrii, înscrisã pe cutie. A nu se utiliza dupã 
aceastã datã!
> Nu folosiþi testul dacã plicul este perforat sau desigilat;
> Scoateþi testul din plic chiar înainte de utilizare rupându-l prin 
locul indicat ;
> Þineþi capãtul rotund al testului cu o mânã þi utilizaþi cealaltã 
mânã pentru a scoate capacul testului þi expune zona 
absorbantã.

> Colectaþi urina într-un recipient 
curat þi uscat þi introduceþi jumãtate 
din vârful absorbant în urinã timp de 3 
secunde.
Altã variantã este sã þineþi zona 
absorbantã în jos, plasaþi capãtul 
absorbant al testului sub jetul de urinã 
timp de cel puþin 10 secunde pentru a fi 
foarte umed.
> Puneþi capacul dispozitivului de 
testare þi aþteptaþi 3 minute afiþarea 
rezultatului

> Un plic cu testul tip stilou þi desicant;
> Instrucþiuni de utilizare.

1. Ce este hCG?
Gonadotropina corionicã umanã este un hormon produs de 
placentã, la scurt timp dupã concepþie.

2. Cum funcþioneazã Testul de sarcinã Barza Ultrasensibil?
Testul Barza conþine reactivi specifici care detecteazã chiar þi un 
nivel scãzut de hCG (10mIU/ml) în urinã.
 Atunci când urina intrã în contact cu reactivul benzii de testare, 
apare o linie în zona de control (C) dacã nu sunteþi însãrcinatã þi 
douã linii, dacã sunteþi însãrcinatã. Cu ajutorul Testului de sarcinã 
Barza poate fi depistatã þi sarcina extrauterinã.

3. Când pot face testul? 
Testul de sarcinã Barza Ultrasensibil poate fi utilizat cu 5 zile 
înainte de întârzierea ciclului menstrual. 

4. Mã pot testa în orice moment al zilei? 
Testul poate fi efectuat în orice moment al zilei, însã þineþi cont cã 
prima urinã de dimineaþã conþine cel mai ridicat nivel de hCG.

5. Ce factori pot influenþa rezultatul?
Medicamentele care conþin hCG pot determina un rezultat fals-
pozitiv. Contraceptivele, antibioticele þi consumul de alcool nu 
influenþeazã precizia testului. Un rezultat fals-negativ poate sã 
aparã în cazul în care se testeazã o urinã prea diluatã sau dacã 
testarea se face prea devreme. În acest caz, vã recomandãm sã 
faceþi un nou Test Barza dupã câteva zile, utilizând prima urinã de 
dimineaþã.

6. Ce trebuie sã fac dacã rezultatul este pozitiv? 
Dacã testul indicã un rezultat pozitiv, înseamnã cã a fost detectat 
un nivel ridicat de hCG în urinã care indicã faptul cã sunteþi 
însãrcinatã. În acest caz, trebuie sã consultaþi medicul pentru 
confirmarea rezultatului þi stabilirea urmãtorilor paþi.

7. Ce trebuie sã fac dacã rezultatul este negativ? 
În aceastã situaþie, fie este posibil sã nu fiþi însãrcinatã, fie testul a 
fost fãcut prea devreme. Este posibil sa fi calculat gresit durata 
ciclului dvs. sau nivelul de hCG sã fi fost prea scãzut pentru a vã 
oferi un rezultat pozitiv. Dacã urmãtorul test va indica tot un 
rezultat negativ þi menstruaþia nu a început, trebuie sã consultaþi 
medicul.

8.Ce trebuie sã fac dacã nu apare linia de control (C)?
În cazul în care nu apare linia de control (C) în max. 5 minute de la 
efectuarea testului, rezultatul este invalid. Trebuie sã repetaþi 
testarea!

9. Am un ciclu menstrual neregulat. Cum þtiu când e 
momentul potrivit sã-mi fac testul? 
Trebuie sã vã testaþi luând în calcul cel mai lung ciclu din ultimele 
luni. Dacã rezultatul este negativ, testarea trebuie repetatã dupã 
48 de ore.

10. Cum interpretez rezultatul dacã apar douã linii cu 
intensitate diferitã a culorilor? 
Prezenþa a douã linii indicã un rezultat pozitiv, indiferent de 
intensitatea culorii lor.

11. Este diferenþã mare între liniile de control ale douã 
teste. Este acest lucru o problemã?
Nu. Variaþiile de culori ale liniei de control nu vor afecta rezultatul 
testului.

12. Se poate interpreta rezultatul testului dupã mai mult 
de 5 minute? 
Nu. Rezultatul testului trebuie citit în 5 minute.Deþi un rezultat 
pozitiv nu se va schimba în mai multe zile, un rezultat negativ se 
poate transforma într-unul fals-pozitiv dupã câteva minute de la 
terminarea perioadei de testare, ceea ce duce la o interpretare 
eronatã. Este recomandatã citirea rezultatului în perioada de 
testare de 5 minute, apoi trebuie aruncat testul pentru a evita 
confuziile.

13. Un fundal de culoare roz þi o dungã verticalã au apãrut 
în perioada de testare. Este o problemã? 
Nu. Fiecare probã de urinã variazã din punct de vedere chimic, 
precum þi umiditatea din aerul camerei. Aceste variatii pot duce 
la aparitia unei dungi verticale þi a unui fundal roz dar nu pot 
afecta rezultatul testului. Atâta timp cât linia de control apare în 
intervalul de 5 minute, testul este valid.  

Testul de sarcinã Barza Ultrasensibil detecteazã hormonul hCG in 
urinã la o concentratie de 10mIU/ml

*Nota:Testul de sarcinã Ultrasensibil poate fi utilizat cu 5 zile înainte de 
întârzierea ciclului menstrual. Deþi cantitatea de hormon de sarcinã creþte rapid 
la începutul sarcinii, nu se produce aceeaþi cantitate de hCG la toate femeile 
însãrcinate.

Apariþia unei singure linii roz în zona de 
control (C) indicã un rezultat negativ.

Dacã în 5 minute nu apare nicio linie în zona 
de control (C) sau apare doar linia din zona  
de test (T), testul nu este valid. Repetaþi 
testarea cu un nou Test de sarcinã Barza.

Apariþia a douã linii roz, o linie în zona de 
control (C) þi o linie în zona de testare (T), 
indicã un rezultat pozitiv.

IMPORTANT: Testul este de unic  folosinþ !ã ã

ATENÞIE: Nu urinaþi pe fereastra 
                  testului!
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