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Test Monofase di Gravidanza Diagnosi Precoce
Early Detection One Step Pregnancy Test

Test de Détection Précoce de la Grossesse en 1 Etape
Detección Temprana de la Prueba de Embarazo de Un Solo Paso
Teste para Detecção Precoce da Gravidez Em Un Só Passo

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO

ATTENZIONE:

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand

the present manual before using the product.

AVIS:

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este

manual antes de utilizar el producto.

ATENÇÃO: 

Fabbricante/Manufacturer:

0197



Teste para Detecção Precoce
da Gravidez Em Un Só Passo

Instruções de Uso

PRINCIPIO

PRECAUÇÕES

Por favor, leia todas as informações desta imstrução de uso antes de realizar o teste.

in vitro

CONTENÚDO DO KIT

in vitro
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INSTRUÇÕES

Tampa Dedo Polegar

Dedo Polegar Ponta Absorvente
exposta apontando para baixo diretamente para o jato da urina por
pelo menos 10 segundos 

NOTA Não urine nas janelas de Teste e Controle

Ponta Absorvente 

Tampa Ponta Absorvente,

Teste Controle 

Teste Controle. Leia o resultado em 3 minutos

INTERPRETANDO OS RESULTADOS

LIMITAÇÕES

PRENGUNTAS E RESPOSTAS
1. Como funciona o teste?

2. Se eu Suspeitar de una gravidez, quando eu posso farez o teste?

3. Eu tenho que fazer o teste com a primeira urina da manhã?



4. Qual é a precisão do teste?

5. Qual é a sensibilidade do teste?

6. O que eu devo fazer se o resultado do teste mostrar que estou grávida?

7. Como eu posso saber se executei o teste corretamente?

8. O que eu devo fazer se o resultado de teste mostrar que eu não estou grávida?

Você está disposta a seguir o seguintes passos para que sua gravidez e a saúde do seu bebê seja

saudável.

1. Use o teste para Detecção Precoce da Gravidez Em Un Só Passo para detectar uma gravidez

quando seu período menstrual estiver em astraso. Você pode começar o pré-nata melhor tão

logo tenha conhecimento de sua gravidez.

2. Se você obter um resultado positivo, é aconselhável que você visite seu médico imediatamente

para começar o pré-natal.

3. Mantenha uma dieta balenceada, pare de fumar e reduza o consumo de álcool.
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