
 
 
 
 

"DIAQUICK"  

Těhotenský test v moči 
(hCG - Human Chorionic Gonadotropin) 

 
 

   

Z03403-
1CE 

30 proužků balených jednotlivě  hliníkové folii, 5 mm 

Z03403-
2CE 

30 proužků balených jednotlivě v hliníkové folii, 3 mm 

Z03403-1B 1 proužek v hliníkové folii, 5 mm 
Z03403-2B 1 proužek v hliníkové folii, 3 mm 

  

 
Test je určen pro in-vitro diagnostické testování vzorků moči.  

OBECNÉ INFORMACE 
Metoda Tenkovrstvá chromatografie, imunostanovení 
Doba použitelnosti 24 měsíců od data výroby 
Skladování 2-30°C 
Vzorek moč nebo sérum 
Odečítání výsledku Během 3 minut za pokojové teploty 
Sensitivita 25 mIU/ml hCG 
Specificita Bez cross-reaktivity při: 

LH 300 mIU/ml 
FSH 1000 mIU/ml 
TSH 1000 µIU/ml 

POUŽITÍ 
“DIAQUICK” HCG těhotenský test je rychlé chromatografické imunostanovení určené ke kvalitativní 
detekci hCG v moči jako prostředku ke včasné detekci těhotenství. 
 
SHRNUTÍ 
Lidský choriový gonadotropin je glykoproteinový hormon produkovaný rozvíjející se placentou hned 
po početí. U normálního těhotenství lze hCG zjistit v séru i moči během 7 – 10 dní  po početí. 
Hladina hCG rychle stoupá, v době první vynechané menstruace dosahuje 100 mIU/ml, nejvyšší je v 
10 – 12 týdnu těhotenství, kdy dosahuje hodnot 100 –200 IU/ml. 
Tento test využívá kombinaci monoklonální a polyklonální protilátky k selektivnímu stanovení rostoucí 
hladiny hCG v moči.  
Tento test v oblasti stanovené citlivosti nevzkazuje interference s dalšími glykoproteinovými hormony 
jako jsou hFSH, hLH a  hTSH, pokud se ve vzorku vyskytují ve fyziologických koncentracích. 
 
PRINCIP TESTU 
Membrána je v testovací zóně potažena anti-hCG protilátkou, v kontrolní zóně pak kozí protilátkou. 
Vzorek vzlíná přes barevný konjugát koloidního zlata s kozí anti-hCG. Po dosažení testovací zóny 
reaguje (pokud je ve vzorku přítomný) hCG s protilátkou za vytvoření barevného komplexu. Dále pak 
konjugát vzlíná ke kontrolní zóně, kde vytváří barevný komplex s protilátkou nanesenou v této zóně. 
Barevný proužek musí v kontrolní zóně vždy vzniknout, jinak je test nefunkční. 
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UPOZORNĚNÍ 
1.  Nepoužívejte test po uplynutí doby použitelnosti. 
2.  Test musí být uchováván v uzavřeném originálním balení.  
3.  Se vzorkem moči nebo séra zacházejte jako s materiálem potencionálně infekčním. 
4.  Po testování proužek zlikvidujte. 
5.   
VZORKY 
MOČ 
Vzorek moči odebíráme do čisté a suché nádoby. 
Pro stanovení hCG je nejlepší moč ranní, kde je koncentrace hCG nejvyšší. 
Pokud vzorek obsahuje nějaké pevné částice, je možné je odstředit nebo odfiltrovat.  
SÉRUM 
Odběr se provádí do zkumavky bez koagulantů, sérum je třeba oddělit co nejdříve. Nepožívejte 
hemolyzované vzorky. 
 
Vzorky mohou být uchovávány při teplotě  2-8 °C po dobu 2 dní, pro dlouhodobé skladování  
doporučujeme teplotu -20 °C. Vzorky opětovně nezmrazujte.  
Před testováním důkladně promíchejte. 
 
POSTUP 

 
 
 
 
 
 Test a vzorek séra nebo moči vytemperujte na laboratorní 
  teplotu (15-30 °C) 

1. Otevřete obálku a vyjměte testovací proužek.  
2. Ponořte proužek ve směru šipek po rysku MAX do vzorku na 

dobu  10-15 s. Proužek odložte na nesavou podložku.Spusťte 
stopky.  

3. Během 3 minut odečtěte výsledek testu. Neodečítejte po více 
než 5 minutách. 

 
 
 

 
 
 
INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 
Pozitivní:  Dva zřetelné červené proužky, jeden v testovací (T), druhý v kontrolní zóně (C). 
Poznámka: Vzorky s nízkou koncentrací hCG (pod cutt-off hladinu) mohou mít proužek v testovací 
zóně (T) velmi slabý po delší době. Pokud se objeví slabý proužek v testovací zóně (T) po uplynutí 
odečítací doby, může to znamenat nízkou hladinu hCG ve  vzorku. V tomto případě doporučujeme 
test opakovat s novým vzorkem po 48-72 hodinách. 
 
Negativní:  Objeví se pouze jeden proužek – v kontrolní zóně (C). 
 
Neplatný výsledek:  V kontrolní zóně se neobjeví žádný proužek. Nejčastější příčina neplatného 
výsledku je nedostatečné množství vzorku nebo nesprávné provedení testu. Zkontrolujte si postup a 
opakujte test s novou kazetou. Jestliže problém přetrvává , přerušte testování a kontaktuje prodejce. 
 
Poznámka: DIAQUICK hCG kazeta je velmi citlivý test, který detekuje koncentrace hCG okolo 20-25 
IU. Použitím tohoto testu je možné stanovit hCG koncentraci až do 500 000mIU/ml. V případě 
vysokých koncentrací se může vyskytnout hook-efekt a v testovací zóně(T) se objeví slabý nebo 
vůbec žádní proužek. Zředění vzorku 1:10 a 1:100 poskytne zřetelný proužek v testovací zóně. Proto 
jakýkoliv viditelný proužek v testovací zóně by měl být pokládán za pozitivní výsledek. 
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KONTROLA KVALITY 
Kontrola kvality je součástí testu – vznik barevného proužku v kontrolní zóně. Vznik barevného 
proužky v kontrolní zóně potvrzuje dostatečné množství vzorku a správnou techniku provedení.Pokud 
se barevně zabarví pozadí v testovací zóně a ruší odečtení výsledku, test může být neplatný. Je 
doporučeno použít pozitivní hCG kontrolu (25-250 mIU/ml hCG) a negativní kontrolu (0 mIU/ml hCG) 
k potvrzení funkčnosti testů s každou novou šarží testů.  
 

LIMITACE TESTU 
1.  „DIAQUICK“  hCG  je kvalitativní test, proto s ním nelze stanovit koncentraci hCG v moči 
2.  Velmi ředěné vzorky moči, které se vyznačují nízkou specifickou hmotností, neposkytují 

věrohodné výsledky.  
3.  V případě koncentrace hCG nižší než je citlivost testu, může test vykazovat falešně negativní 

výsledky. Doporučujeme sbírat 48 hodin  první ranní moči a použít ji k dalšímu testování. 
4.  Velmi nízké koncentrace hCG ( méně než 50 mI/L) je přítomna v moči těsně po početí. Nicméně, 

protože podstatný počet těhotenství je  ukončeno během prvního trimestru z přirozených důvodů, 
měl by být slabě pozitivní test opakován s ranní močí po 48 hodinách. 

5.  Tento test může poskytovat falešně pozitivní výsledek. Mnoho onemocnění zvyšuje hladinu hCG. 
Např.  a některé druhy nádorů včetně nádor varlat, prostaty, plic, prsu. proto by tento test neměl 
sloužit k potvrzení těhotenství, pokud je podezření na výše uvedené onemocnění 

6.  Test je určen pouze pro orientační zjištění hladiny hCG. Potvrzení těhotenství musí provést lékař 
po vyhodnocení klinických vyšetření. 

7.  Tento test spolehlivě detekuje koncentraci hCG do 500 500 mIU/ml, ale nedetekuje spolehlivě 
degradační produkty hCG včetně volného beta hCG a beta core fragmentů. Kvantitativní 
stanovení, která se používají k detekování hCG mohou také detekovat degradační produkty hCG, 
a proto nemusejí výsledky těchto dvou testů souhlasit. 

 
ANALYTICKÉ PARAMETRY STANOVENÍ 
Přesnost.  
Moč 
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Sérum 

  
 
Senzitivita a specificita. Test detekuje koncentraci hCG 25 mIU/ml nebo vyšší. Test byl 
standardizován proti  World Health Organization Third International Standard. Přidáním  LH (300 
mIU/ml), FSH (1,000 mIU/ml) a TSH (1,000 µIU/ml) k negativnímu  (0 mIU/ml hCG) a pozitivnímu (25 
mIU/ml hCG) vzorku nebyla prokázána interference. 
 
Další možné interferujicí látky 
Do negativního a pozitivního vzorku byly přidány tyto potencionálně interferující látky: 
Acetaminophen 20 mg/ml Kofein 20 mg/ml 
Kyselina acetylsalicylová 20 mg/ml Glukóza 2g/dl 
Kyselina askorbová 20 mg/ml Hemoglobin 1mg/dl 
Atropin 20 mg/ml Bilirubin 34,2 µmol/l 

Žádná z uvedených látek v dané koncentraci neinterferuje se stanovením. 
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Prázdný obal zneškodněte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. 
 
 
 

Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
DIALAB spol. s r.o. 
Nám. Osvoboditelů 1, 153 80 Praha 5 

Tel./Fax:257 910 255 
            257 910 260 
            257 910 263 

e-mail: office@dialab.cz
IČO: 14889200 
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