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Przygotowanie
Film szkoleniowy dostępny jest na stronie: www.INSTI.com

Krok 2: Test

Ten test zawiera:

2. Umieść urządzenie testowe na 
płaskiej powierzchni.

3. Zdejmij zakrętkę z pojemnika nr 1. 
Umieść go na płaskiej powierzchni. 
OSTRZEŻENIE: Pojemnik nr 1 zawiera płyn. Należy obcho-
dzić się z nim ostrożnie.

1. Otwórz pokrowiec z urządzeniem 
testowym.

WAŻNE: Oczyść i osusz ręce.

Krok 1: Pobierz krew
Jeśli masz problemy podczas pobierania krwi, przejrzyj rozdział Najczęściej zadawane pytania na odwrocie.

2. Potrzyj palec i dłoń, aby zwiększyć 
przepływ krwi.

3. Umieść lancet z boku opuszki palca.1. Przekręć i wyciągnij końcówkę lancetu. 
Usuń końcówkę.

4. Potrzyj palcem, aby wytworzyć 
DUŻĄ kroplę krwi.

5. Pozwól, aby 1 kropla PRZEPŁYNĘŁA 
do pojemnika nr 1. Zakręć nakrętkę 
pojemnika nr 1.

6. Nałóż samoprzylepny plaster.

WSTRZĄSAĆ 
4 RAZY

WSTRZĄSAĆ 
4 RAZY

WSTRZĄSAĆ 
4 RAZY

WYLEJ 
WSZYSTKO

WYLEJ 
WSZYSTKO

WYLEJ 
WSZYSTKO

1. Wstrząśnij i wlej cały płyn.
Poczekaj, aż ciecz zniknie.

2. Wstrząśnij i wlej cały płyn.
Poczekaj, aż ciecz zniknie. 
WSKAZÓWKA: Może być konieczne delikatne stuknięcie 
pojemnika nr 2, aby wydobyć całą ilość płynu.

3. Wstrząśnij i wlej cały płyn.
Poczekaj, aż ciecz zniknie.

Negatywny Pozytywny Wynik jest nieważny
Twój wynik testu jest 

negatywny.
Twój test nie zadziałał. Musi 
pojawić się kropla kontrolna 

wskazująca, że test został 
wykonany poprawnie. 

KONTROL A
TEST

WSKAZÓWKA: Jedna z kropel może być ciemniejsza od drugiej. W rzadkich przypadkach słaby pierścień tła może pojawić się wokół kropli testowej. Nie należy tego interpretować jako wynik dodatni.

Instrukcja użytkowania
PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

Krok 3: Odczytaj wynik
Odczytaj wynik natychmiast do maksymalnie 1 GODZINY.

Wynik ujemny

Podobnie jak w przypadku wielu testów, istnieje szansa uzyskania 
fałszywych wyników. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia fałszywych 
wyników, postępuj zgodnie z instrukcjami i poprawnie przeprowadź 
test. Jeśli Twój wynik jest ujemny, ale w ciągu ostatnich 3 miesięcy 

byłeś zaangażowany w aktywność, która mogła narazić Cię na 
zakażenie wirusem HIV, możesz znajdować się w tak zwanym 

„okresie okienka serologicznego”. W takim wypadku zaleca się 
powtórzenie badania w późniejszym terminie.

Pozytywny wynik

Jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem i poinformuj go, że 
wykonałeś samodzielny test na obecność wirusa HIV. Wszystkie 

pozytywne wyniki muszą zostać potwierdzone badaniem 
laboratoryjnym.

Co dalej po uzyskaniu pozytywnego wyniku? 

Posiadanie wirusa HIV nie oznacza, że masz AIDS. Przy wczesnej 
diagnozie i leczeniu jest mało prawdopodobne, że rozwinie się u 

Ciebie AIDS. 
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Dwie kropki oznaczają, że 
wynik testu jest pozytywny. 

Prawdopodobnie jesteś 
nosicielem wirusa HIV. 

Pozytywne wyniki MUSZĄ zostać 
potwierdzone przez lekarza.

Usuwanie
Usuwać zgodnie z 
lokalnymi przepisami. 
Umieść wszystkie 
przedmioty z powrotem 
do zewnętrznego 
opakowania. Wyrzuć do 
kosza na śmieci.

 
 

Samodzielne badanie na  
obecność wirusa HIV
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