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Test k ověření výsledku ukončení těhotenství pro sebetestování 
až do 9 týdnů od nástupu amenorey nebo po spontánním potratu

Pro měření hladiny hCG nad 1000 mIU/ml

ÚVOD
Test checkToP® není klasický těhotenský test. Jedná se o rychlý test s nízkou citlivostí určený k domácímu 
použití pro sebetestování, který slouží ke stanovení hladiny hCG (lidského choriového gonadotropinu) 
v moči. Používá se ke stanovení výsledku po předchozím ukončení nitroděložního těhotenství až do 9 týdnů 
od nástupu amenorey a nebo po spontánním potratu.

To, zda a jak máte tento test použít, vám vysvětlí váš lékař.

OBSAH
Ref. 3066-1000AI: Každé balení obsahuje jeden (1) návod k použití a jeden (1) test checkToP® zabalený 
v hermeticky uzavřeném aluminiovém sáčku obsahujícím jeden sáček s desikantem (hydroskopická látka 
zajišťující vysušení).
Ref. 3067-1000AI: Každé balení obsahuje dvacet (20) návodů k použití a dvacet (20) testů checkToP® 
zabalených v hermeticky uzavřeném aluminiovém sáčku obsahujícím jeden sáček s desikantem 
(hydroskopická látka zajišťující vysušení).

PRINCIP TESTU
Test checkToP® je rychlý kvalitativní test ke stanovení přítomnosti hCG v moči. Umožňuje zjistit hladinu hCG 
1000 mIU/ml nebo vyšší během 5 až 10 minut.
Je-li hladina hCG nižší než 1000 mIU/ml, zobrazí se pouze jeden barevný proužek v kontrolním okénku, 
ale žádný barevný proužek v testovacím okénku. Je-li hladina hCG vyšší než 1000 mIU/ml, zobrazí se dva 
barevné proužky, vždy jeden v každém okénku.

Ochranný kryt Testovací okénko

Absorpční část/hrot Kontrolní okénko
OPATŘENÍ
1. Tento test je určen výhradně pro vnější použití (pro diagnostiku in vitro). Vyvarujte se jeho požití.
2. Před provedením testu si pozorně přečtěte návod. Test není spolehlivý, není-li návod přesně dodržen.
3. Uchovávejte při teplotě +4°C až +30°C. Nesmí zmrznout.
4. Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti. Datum použitelnosti je vytištěno na každém aluminiovém 

sáčku, a také na vnějším obalu. Pokud je aluminiový sáček poškozen, test nelze použít.
5. Test checkToP® je určen k jednorázovému použití.
6. Uchovávejte mimo dosah dětí.
7. Po použití vyhoďte všechny komponenty soupravy do domácího odpadu.

POSTUP
Test se provádí v době, kterou vám sdělí gynekolog, obvykle 10 až 20 dnů po ukončení těhotenství:
- po prvním užití léku v rámci „Medical ToP“ (farmakologického ukončení těhotenství ve zdra votnickém 

zařízení) až do 9 týdnů od nástupu amenorey nebo po spontánním potratu.
1. Vyjměte testovací zdravotnický prostředek checkToP® ze sáčku z aluminiové fólie.
 Malý sáček vyhoďte.
2. Sejměte ochranný kryt a zvolte jednu z následujících metod:

- přidržte absorpční část/hrot přímo v proudu moči po dobu 5-10 sekund.
 Dávejte pozor, aby nedošlo k vniknutí moči do testovacího okénka.
- nebo moč odeberte do čisté a suché nádobky a absorpční část/hrot do moči ponořte nejméně 

na 5 až 10 sekund, aby došlo k jejímu úplnému nasáknutí.
3. Na absorpční část/hrot testovacího zdravotnického prostředku nasaďte zpět ochranný kryt.
4. Položte testovací zdravotnický prostředek na suchý, rovný povrch tak, aby obě okénka byla otočena 

směrem nahoru. Výsledky se v okénkách zobrazí a lze je odečíst po 5 až 10 minutách. Po uplynutí 10 
minut již výsledky neodečítejte.

VÝKLAD VÝSLEDKU
Před odečtením výsledků testu počkejte 5 až 10 minut. Do 5 až 10 minut 
se v kontrolním (menším) okénku zobrazí čárka.

Důležité: Výsledek neodečítejte dříve, než uplynulo 5 minut, avšak 
ne později než po 10 minutách.

Pozitivní výsledek testu:

Jestliže se do 10 minut objeví dva růžové proužky: jeden proužek v testovacím okénku a jeden v kontrolním 
okénku, je test pozitivní. Hladina hCG může být vyšší než 1000 mIU/ml. To by mohlo znamenat, že ošetření 
za účelem ukončení těhotenství nebylo úspěšné nebo není dokončeno, nebo že nedošlo ke spontánnímu 
potratu. V každém případě je potřeba se poradit s gynekologem.

Pozn.: Jeden z proužků může být tmavší. Oba proužky mohou mít libovolný odstín růžové a testovací proužek 
může být světlejší nebo tmavší než kontrolní. V každém případě by nicméně měly být vidět dva zřetelné, 
rovnoběžné proužky.

Negativní výsledek testu:

Pokud se zobrazí pouze jeden růžový proužek v kontrolním (menším) okénku a žádný proužek v testovacím 
(větším) okénku, je test negativní. To znamená potvrzení ukončení těhotenství nebo spontánního potratu.

Neprůkazný výsledek:

Jestliže se v kontrolním okénku testu nezobrazí žádný barevný proužek, je výsledek neprůkazný. I v případě, 
že se v testovacím okénku zobrazí barevný proužek, doporučujeme test zopakovat za použití nového 
testovacího prostředku checkToP® a pro druhý test použít čerstvý vzorek moči získaný po 24 hodinách 
od provedení neprůkazného testu.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Jak test checkToP® funguje?
Po otěhotnění organismus ženy začne produkovat hormon, který se nazývá lidský choriový gonadotropin 
(hCG). Tento hormon se vylučuje močí a jeho koncentrace postupem času stoupá. Test checkToP® umožňuje 
zjistit přítomnost hormonu hCG v moči, pokud je jeho hladina 1000 mIU/ml nebo vyšší. Pokud bylo ošetření 
za účelem ukončení těhotenství úspěšné, nebo pokud došlo ke spontánnímu potratu, měla by hladina hCG 
poklesnout pod 1000 mIU/ml do 10 až 20 dnů. Test checkToP® neumožňuje stanovit hladinu hCG nižší než 
1000 mIU/ml, při níž klasické těhotenské testy ukáží pozitivní výsledek.

Má se test provádět v nějakou konkrétní denní dobu?
Ano, doporučujeme provést test checkToP® za použití první ranní moči, která by měla být více koncentrovaná.

Bude mít na výsledek vliv objem tekutin, které jsem vypila?
Ano, vysoký příjem tekutin může moč ředit a stanovení hCG tak může ztížit. Nedoporučuje se tudíž abnormální 
příjem tekutin.

Co mám dělat, pokud si nejsem ohledně výsledku testu jistá?
Pokud nedokážete určit, zda se v oválném testovacím okénku nachází čárka, nebo ne, test po uplynutí 
jednoho dne zopakujte pomocí nového testovacího prostředku checkToP®.
Při dodržení návodu byste měla získat přesné výsledky. K falešně pozitivnímu výsledku mohou vést určité 
léky, které obsahují hCG, nebo které se používají v kombinaci s hCG (např. Pregnyl, Porfasi, Pergonal), a také 
některé vzácné zdravotní potíže. Na výsledek testu by neměl mít vliv alkohol, antibiotika, antikoncepční pilulky, 
hormonální léčba obsahující klomifen-citrát (např. Clomid, Serophen) či léky proti bolesti.

Nechala jsem absorpční část/hrot v moči déle než 10 sekund. Získám i přesto správný výsledek?
Ano. Pár sekund navíc nebude mít na výsledky vliv.

Nechala jsem absorpční část/hrot v moči méně než 5 sekund. Získám i přesto správný výsledek?
Ne, protože objem vzorku moči může být příliš nízký.

Co znamená, je-li čárka v testovacím okénku tmavší než čárka v kontrolním okénku, nebo je-li naopak 
čárka v testovacím okénku světlejší než v kontrolním okénku?
Pokud vidíte čárku v každém okénku, je výsledek testu pozitivní.

Co mám dělat, až výsledek zjistím?
Je třeba postupovat podle doporučení od lékařů, kteří zajišťují vaši péči.

Co když před odečtením výsledku testu nepočkám celých 5 minut?
Jestliže výsledek testu odečtete dříve než po 5 minutách, nemusí být test ještě dokončen a výsledek 
nemusí být přesný. Pokud již uplynulo 10 minut od kontaktu absorpční části/hrotu s močí, výsledky NELZE 
INTERPRETOVAT.

Jak je test přesný?
Test checkToP® je velmi přesný a zdravotnický personál v nemocnicích či laboratořích jej používá k ověření 
úspěšnosti ukončení těhotenství až do 9 týdnů od nástupu amenorey.
Ze zpráv o hodnocení vyplývá, že test checkToP® je schopen zjistit hladinu hCG vyšší než 1000 mIU/ml 
ve více než 99% případů. Žádný test ovšem není dokonalý, a i když bude výsledek negativní, je třeba se i přes-
to spojit s lékařem, pokud budete mít příznaky těhotenství, jako je mírné krvácení, nedostavení se menstruace 
v očekávaném termínu, citlivost prsou, pocit nevolnosti a růst břicha.

Mohu test checkToP® použít pro diagnózu těhotenství?
Ano, ale test checkToP® není schopen zjistit velmi časné stádium těhotenství a je pozitivní pouze v případě, 
že hladina hormonu hCG je vyšší než 1000 mIU/ml.
Jiné těhotenské testy jsou citlivější a ukazují pozitivní výsledek již od hladiny hCG 5 až 25 mIU/ml.

UPOZORNĚNÍ
- Test checkToP® nelze použít v případě těhotenství, kdy byla počáteční hladina hCG nižší než 1000 mIU/ml.
-  Test checkToP® používejte pouze jako součást léčby, kterou vám předepsal ošetřující lékař. Klinickou 

interpretaci testu je nutno provádět společně se zdravotníky, kteří zajišťují vaši péči, nebo podle jejich pokynů.
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