نشرة المستخدم
يضاهي دقة اختبار الدم ويتمتع بنسبة دقة  ٪٩٩,٩ابتداء من اليوم األول من انقطاع
الدورة الشهرية.
الرجاء قراءة التعليمات بعناية قبل اجراء االختبار!
إن احتمالية حدوث الحمل عند المرأة دوما ً ما تكون مناسبة سارة جداً.
ولذلك قبل المباشرة باالحتفال من المستحسن التأكد من صحة حدوث الحمل .إن اختبار
الحمل شورتشك مطور بتقنية كولويدل جولد الخاصة التي تضمن نتيجة بدقة ٪٩٩٫٩
بوقت مبكر ومنذ اليوم األول من انقطاع الدورة الشهرية الشهرية  ،مما يجعل شورتشك
اختبارا ً تضاهي دقته اختبار الدم الذي يجريه الطبيب .بفضل تقنية كولويدل جولد
الخاصة ،بإمكانك استخدام اختبار الحمل شورتشك في أي وقت من اليوم  ،باإلضافة إلى
أن تصميم شورتشك األنيق يجعل من استخدام االختبار أكثر صحية ،مما يجعل استعمال
اختبار شورتشك شديد السهولة .كوني مرتاحة البال مع نتائج دقيقة في كل مرة.

يحفظ في درجة حرارة  ٤مئوية ٣٠-مئوية.
تحتوي عبوتك من شورتشك على:

يجب عليكِ قبل استعمال اختبار الحمل شورتشك:

•
•

مراجعة تاريخ الصالحية الموجودة على العبوة .ال تستخدمي االختبار في حال انتهاء
فترة الصالحية.
التأكد من وجود ساعة أو مؤقت بمتناول يدك.

كيفية استخدام اختبار الحمل شورتشك:

•
••

غالف معدني يتضمن:
أنبوب اختبار الحمل شورتشك.
مجفف (كيس ماص للرطوبة ال يلزم استعماله إلجراء الفحص).
نشرة التعليمات.
تقويم شهري.

 ٥-٣ثوان

افتحي الغالف المعدني الواقي مباشرة قبل اجراء
االختبار .انزعي جهاز االختبار من المغلف
المعدني.

 ٥دقائق

تبولي على الطرف الماص لمدة  ٥-٣ثوان حتى
يتغطى الطرف بالكامل.

قراءة نتيجة االختبار:

إقرئي النتيجة بعد مرور  ٥دقائق.

نتيجة الغية:
إذا لم يظهر أي خط في نافذة الضبط ( )Cبعد  ٥دقائاق  ،فإن نتيجة االختبار تعتبر
الغية .يفضل إعادة اجراء االختبار باستخدام اختبار حمل جديد .تبطل فعالية االختبار إذا
أزيل أنبوب االختبار من الغالف المعدني ألكثر من  ١٥دقيقة قبل االستعمال.
بعد قراءة النتيجة ،ال تبادري بأي فعل قبل استشارة طبيبك!

غير حامل:

حامل:

يظهر خط ملون واحد فقط في نافذة
الضبط (.)C

يظهر خطان ملونان في نافذتي الضبط
( )Cواالختبار (.)T

األسئلة المتكررة:

 -١كيف يعمل اختبار الحمل شورتشك؟

يكتشف اختبار الحمل شورتشك تواجد هرمون الحمل ( hCGهرمون مشيمي بشري محفز
للتناسل) في البول .يبدأ ظهور  hCGبالبول بعد وقوع الحمل .عندما يتفاعل البول المحتوي
على هرمون  hCGمع اختبار الحمل يظهر خطان في نافذة النتيجة.

 -٢متى يمكنني استعمال االختبار؟

تستطيعين استعمال اختبار الحمل شورتشك منذ اليوم األول من انقطاع الدورة الشهرية.
لكشف أمثل لحدوث الحمل ،من المستحسن اجراء االختبار باستخدام أول عينة بول في
الصباح الباكر ألنها تحتوي على نسبة عالية من هرمون  .hCGولكن بفضل تقنيتنا الخاصة
كولويدل جولد :يمكنك أيضا ً استخدام أي عينة من البول خالل اليوم.

 -٣ماذا الذي يتعين علي فعله إذا حصلت على نتيجة الغية (عدم ظهور أي
خط في نافذة الضبط ())C؟
إذا لم يظهر أي خط في نافذة الضبط ( )Cيرجى إعادة اجراء الفحص باستخدام اختبار
شورتشك جديد.

تجاهلي أي تغيرات بنتيجة االختبار بعد مرور  ٣٠دقيقة.
اختبار الحمل شورتشك للتشخيص المخبري فقط.
ال يجب إعادة استعمال اختبار شورتشك!
يمكنك االحتفاظ بهذا االختبار كتذكار رائع وذلك بفضل الغطاء األحمر
للطرف الماص والمنزلق األبيض الخاص بنافذة النتيجة.

 -٤ما الذي يتعين علي فعله إذا ظهر خط باهت اللون في نافذة االختبار ()T؟

أعيدي اجراء االختبار باستعمال اختبار حمل جديد من شورتشك بعد  ٤٨ساعة .قد تختلف حدة
لون الخط الظاهر في نافذة النتيجة بحسب اختالف كثافة هرمون  hCGفي البول.

 -٥ما هي الظروف التي يمكن أن تؤثر على النتيجة؟

•
•

قد تحتوي بعض األدوية على هرمون  .hCGإن استعمال هذه المنتجات قبل أو خالل
اجراء االختبار قد يؤثر على النتيجة.
قد تحصلين على نتيجة إيجابية زائفة إذا استعملت اختبار الحمل شورتشك بعد  8أسابيع
من الوالدة أو االجهاض  ،وذلك بسبب تواجد هرمون  hCGبتركيز عالي في جسدك.
في حال الشك يرجى مراجعة طبيبك لتفسير النتيجة.
شرب كميات كبيرة من السوائل قد تقلل من كثافة هرمون  hCGفي البول مما يؤثر
على صحة النتيجة.
ال تؤثر عقاقير منع الحمل ،المضادات الحيوية ،المسكنات ،والكحول على صحة نتيجة االختبار.

•

تحذير:

يحفظ بعيدا ً عن متناول األطفال ،غير معد لالستخدام الداخلي .هذا الجهاز لالختبار الذاتي ،حساسية االختبار  .ml/mIU ٢٥ال تستخدم نتائج االختبار للعالج الذاتي .يحفظ بعيدا ً عن أشعة الشمس المباشرة
وعن الحرارة والرطوبة .صنع شورتشك لصالح يونيكومس سويسرا ذ.م.م .من قبل شركة بلو كروس بيو مديكال المحدودة ،المنطقة الصناعية بيكوجيا ،بكين ،جمهورية الصين الشعبية  .102209يحفظ في
درجة حرارة  ٤مئوية ٣٠-مئوية.

شورتشك .صنع لصالح يونيكومس سويسرا ذ.م.م.
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User information leaflet

As accurate as blood test with 99.9% accuracy on the first day of a missed
period. Please read the instructions carefully before use!
For a woman, the prospect of pregnancy is an extremely joyous occasion.
Before celebrations, it is advisable to check if you are sure about the
pregnancy. Surecheck pregnancy test is developed with special Colloidal
Gold Technology, which ensures 99.9% accurate result as early as the first
day of the missed period making it as accurate as the blood test. Due to
the special Colloidal Gold technology, Surecheck pregnancy test can be
used any time of the day and the sleek design of Surecheck makes using
the test more hygienic. This makes Surecheck very easy to use. Be assured
of accurate result each time, every time.

Store between 4°-30°C
Things to do before you take the Surecheck pregnancy test:
the expiration date on the box. Do not use if expired.
•	•	 Check
Have a watch, clock or timer handy.

How to use your Surecheck pregnancy test:

Open the protective foil pouch right
before use. Remove the test device
from the foil package.

Your Surecheck box contains:

pouch with:
•	 A foilSurecheck
pregnancy test.
Desiccant (moisture absorbing pouch not required for the test).
information leaflet.
•	•	 User
Calendar.

Urinate on the absorbent tip for 3-5
seconds in order to cover the
whole tip.

Interpretation of results:

Read the results after 5 minutes.

Invalid result:
If no line appears in the control (C) region after 5 minutes, then the
result is invalid. It is recommended to repeat the test using a new
unopened test kit. The test is rendered invalid if it is removed from the
foil pouch for more than 15 minutes before use.
After interpreting your results, do not take any actions without
consulting your doctor!

Not pregnant:

Pregnant:

Only one color line appears on
the control region (C).

Distinct color lines appear on
the control region (C) and test
(T) region.

FAQs

Disregard any changes in the test result after 30 minutes.
Surecheck pregnancy test is only for in-vitro diagnostics.
Surecheck device should not be reused!
The test can be a wonderful keepsake thanks to the red cap
for the absorbent tip and white slider for result window!

1. How does Surecheck work?

4. What should I do if the line in the test region (T) is very pale?

2. When can I use the test?

drugs may contain hCG hormone. Usage of those products
•	 Some
prior to or during the test may affect the result.
8 weeks following a childbirth or abortion,
•	 IfyouyoumayusegetSurecheck
a false positive result because of the hCG hormone

Surecheck pregnancy test registers the presence of hCG (human
Chorionic Gonadotropin), a hormone, in the urine. hCG appears in the
urine soon after conception. When urine containing the hCG hormone
interacts with the pregnancy test, two lines appear in the result window.
Surecheck pregnancy test can be used as early as the first day of a
missed period. For optimal detection of pregnancy, it is advisable
to use the first morning urine sample as it usually contains greater
concentration of the hCG hormone. However, due to our special
Colloidal Gold Technology, randomly collected urine sample may also
be used.

3. What should I do if I have an invalid result (missing control (C) line)?
Repeat the process using a new Surecheck pregnancy test.

Test again using a new Surecheck after 48 hours.

5. What circumstances may affect the result?

concentration still present in your body. In case you are worried,
please contact your doctor to interpret the result.
Drinking large amounts of liquids may lessen the concentration of
the hCG hormone in the urine and may affect the result.
Birth control pills, antibiotics, analgesics (painkillers) and alcohol will
not affect the result.

•	

Warning:

Keep out of reach of children. Not for internal use. The test is for self-testing. Test sensitivity: 25 mlU/ml. The results obtained are not to be used for self-treatment. Keep away from direct
sunlight, heat and moisture. Surecheck is made for UniComs Switzerland GmbH at Blue Cross Bio-Medical Co. Ltd, Beiqujia industry zone, Beijing, PRC 102209. Store between 4°-30°C.

Surecheck. Made for

UniComs Switzerland GmbH.

www.surecheck.info

