
 
 

 
 
 
 
 
 
 

WAŻNE: 

 

Pozostaw test tutaj,
pomaga to w napełnieniu

probówki

Umieść instrukcję
na płaskiej powierzchni

 

 

Wyniki  
Upewnij się,
że odczekałeś/aś 
pełne 15 minut.  

 
 

Jeśli Twój palec 
dalej krwawi, 
wytrzyj go chusteczką 
lub użyj plastra 
z opatrunkiem.

 
 

Uważnie porównaj swój wynik 
z opcjami , oraz

Aby uzyskać więcej informacji 
na temat HIV, odwróć stronę.

 
GLOE-OA-027 Rev2  

Obejrzyj filmik: simplitudebyme.com  1 Umyj i wysusz ręce. Sprawdź datę
ważności zanim otworzysz opakowanie. 2 Masuj palec przez 

5 do 10 sekund. 3 Delikatnie przekręć i wyciągnij zieloną zatyczkę a następnie ją wyrzuć.

Potrzebujesz czterech rzeczy: 

Nazwa testu 
Wyniki  

Chusteczki 
Probówka

Szary przycisk 

Zielona nasadka
 

Zegarek 
 
Butelka z płynem
testowym Najpierw 

przekręć
 Następnie 

wyciągnij
 

PL Potrzebujesz pomocy? 
Odwróć na drugą stronę  

WAŻNE: Nie otwieraj opakowania foliowego, 
dopóki nie przeczytasz instrukcji i nie będziesz gotowy 
do wykonania testu. Stosować natychmiast po otwarciu. 

4 Wciśnij szary przycisk 
aby nakłuć palec.

  5 Umieść test 
obok karty z wynikami. 6 Mocno ściśnij poniżej nakłucia, 

by wycisnąć krew. 7 Wypełnij probówkę krwią. Jeśli probówka nie jest pełna, wyciśnij więcej krwi.

Naciśnij 
mocno

 

 

Probówka  

WAŻNE:
Probówka musi

być pełna

 
 

Krew  

Dotknij krwią 
do ujścia 
probówki

WAŻNE:
Nakłucie jest jednorazowe!

 

 

WAŻNE:
Jeśli masz trudności, 

wytrzyj palec 
i ściśnij ponownie

 
PEŁNA 

Probówka ma teraz
wystarczającą

ilość krwi

 

 

Wynik ujemny 
 
Jeśli jedna linia pojawi się na C, 
test na HIV będzie negatywny.
Nie może być żadnej linii na T.

 
 

Przetestuj się ponownie 
za 3 miesiące 

    

Dodatkowe informacje znajdziesz 
na dołączonej karcie wsparcia. 

Test nie zadziałał 
 

 

 
 

 
 albo:

 

Wynik dodatni 
 
Jeśli pojawią się dwie 
linie, nawet słabo 
widoczne, test na HIV
jest dodatni.

 
 

 

 
       

 

8 Przytrzymaj test. Teraz obróć probówkę i studzienkę. 9 Dodaj 4 krople do studzienki. 10 Odczekaj 15 minut przed oczytaniem 
wyniku. Nie zwlekaj dłużej niż 20 minut.

 

Obróć  

WAŻNE:
Upewnij się, 

że krew spłynęła 
do studzienki

WAŻNE:  

1 
2 
3 
4 

WAŻNE: 
4 krople 

15 

 
 
 
 
 

T
C 

 
 

Studzienka

W POŁOWIE
PEŁNA

+
Dodatkowe 
informacje znajdziesz 
na dołączonej karcie. 

Dodatkowe 
informacje znajdziesz 
na dołączonej karcie. 

To jest test przesiewowy
Udaj się do przychodni 
aby przeprowadzić 
dalsze testy.

 

To jest test przesiewowy
Udaj się do przychodni 
aby przeprowadzić 
dalsze testy.

Jeśli na C nie pojawi się 
żadna linia, test 
nie zadziałał.

albo:



 
Potrzebujesz pomocy przy wykonaniu testu?

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Odwiedź stronę simplitudebyme.com żeby zobaczyć instrukcję video.
Jeśli masz pytania, napisz na simplitude@owenmumford.com  

Istnieją 2 rodzaje ludzkiego wirusa niedoboru 
odporności HIV: HIV-1 i HIV-2. 
Jeśli jesteś zakażony wirusem HIV-1 lub HIV-2, 
twój układ odpornościowy wytworzy odpowiednio 
przeciwciała przeciwko obu typom wirusa. 

Autotest HIV jest zaprojektowany tak, by wykrywać 
w krwi przeciwciała przeciwko HIV-1 i HIV-2. Jest
to test przesiewowy jednorazowego użytku, którego 
wynik otrzymasz po 15 minutach. W przypadku 
dodatniego wyniku musi on zostać potwierdzony 
w placówce ochrony zdrowia za pomocą innego 
rodzaju testu.

Co to jest OKIENKO SEROLOGICZNE?
Od dnia wniknięcia HIV do organizmu, może minąć 
od 6 do 12 tygodni, zanim w organizmie pojawią się 
przeciwciała wykrywane przez ten test. Ten okres 
nazywany jest "okienkiem serologicznym". 
Wykonanie autotestu HIV w tym okresie może 
spowodować uzyskanie nieprawidłowego wyniku 
ujemnego. Jeśli uważasz, że zostałeś/aś niedawno 
narażony/a na kontakt z HIV, zaleca się ponowne 
przeprowadzenie testu po upływie, 12 tygodni 
od chwili narażenia na zakażenie.

Co oznacza UJEMNY wynik testu?
Ważne jest, czy od ostatniego ryzykownego 
zachowania minął czas dłuższy niż 3 miesiące.
Jeśli tak i wykonałeś test prawidłowo, 
to najprawdopodobniej nie jesteś zakażony/a HIV. 
Jeśli od wystąpienia ostatniego ryzykownego 
zachowania minęło mniej niż 3 miesiące, należy 
ponownie wykonać test na HIV po upływie 3 miesięcy 
od ostatniego ryzykownego zachowania. 
Jeśli nie jesteś pewien, potrzebujesz porady, 
zapoznaj się z Kartą Wsparcia. 
  

Ważne: Powtórz test po upływie 12 tygodni 
od ostatniego ryzykownego zachowania.

Co oznacza DODATNI wynik testu?
Ludzie zakażeni HIV mogą prowadzić długie 
i aktywne życie. Ten test na HIV jest testem 
przesiewowym i uzyskanie pozytywnego wyniku
testu nie musi oznaczać, że masz HIV. Jeśli wynik 
testu jest pozytywny, musisz udać się do placówki 
ochrony zdrowia w celu przeprowadzenia testu 
potwierdzającego. Wczesna diagnoza HIV oznacza, 
że leczenie może rozpocząć się wcześniej. 

Więcej informacji na temat dostępu do badań można 
znaleźć w załączonej Karcie Wsparcia lub na stronie 
simplitudebyme.com.

Tylko lekarz może zalecić, odpowiednie leczenie 
odpowiednie dla Ciebie. Jeśli zostanie potwierdzone, 
że jesteś osobą żyjącą z HIV, zostaniesz 
skontaktowany z poradnią i możesz otrzymać leczenie 
antyretrowirusowe (ARV) 

Co, jeśli test nie zadziała?
Test nie pokaże wyniku, jeśli nie zostanie 
przeprowadzony prawidłowo. Będziesz musiał 
powtórzyć test używając nowego urządzenia 
testowego. Jeśli nie jesteś pewien, czy wykonałeś 
test prawidłowo, skontaktuj się z lekarzem lub 
pracownikiem ochrony zdrowia.

Obawiam się, że kilka dni temu byłem/am 
narażony/a na zakażenie HIV, 
co powinienem/am zrobić? 
Powinieneś jak najszybciej, nie później niż w ciągu 
72 godzin, udać się do szpitala zakaźnego 
lub pogotowia ratunkowego w celu uzyskania dostępu 
do terapii "PEP" (Profilaktyka poekspozycyjna), 
aby zapobiec zakażeniu HIV.

"HIV" to skrót od angielskiej nazwy ludzkiego wirusa 
niedoboru odporności. Jest to wirus, który atakuje 
układ odpornościowy i z czasem zmniejsza zdolność 
organizmu do zwalczania infekcji. Nieleczone 
zakażenie HIV może prowadzić do wystąpienia zespołu 
nabytego niedoboru odporności (AIDS). Nie ma 
obecnie leku na HIV /AIDS pozwalającego całkowicie 
wyleczyć chorobę, ale przy prawidłowym leczeniu HIV 
traktuje się jako chorobę przewlekłą i stan 
niezagrażający życiu. Dzięki wczesnej diagnozie 
i leczeniu średnia długość życia osoby z HIV może być 
podobna do długości życia osoby, która nie ma HIV.

Jakie są oznaki i symptomy zakażenia HIV?
Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, czy ma się 
HIV, jest wykonanie testu na HIV. Ważne jest, aby 
znać swój status, aby zapobiec zarażaniu innych osób.

Jak można się zarazić HIV?
Niektóre płyny ustrojowe od osoby, która ma HIV: 
krew, sperma, płyny odbytnicze i pochwowe, mleko 
matki - mogą przenosić HIV. Transmisja może 
wystąpić, jeżeli te płyny wejdą w kontakt z błoną 
śluzową (znajdującej się wewnątrz odbytu, pochwy, 
penisa lub jamy ustnej, oka i nosa) lub uszkodzoną 
tkanką lub też, gdy zostaną bezpośrednio wstrzyknięte 
do krwioobiegu (za pomocą igły lub strzykawki). HIV 
może być również przenoszony z matki zakażonej 
wirusem HIV na jej dziecko podczas ciąży lub porodu.

Ryzykowne zdarzenia związane z HIV obejmują:
• Seks bez zabezpieczenia prezerwatywą z osobą 
zakażoną HIV lub osobą, której status serologiczny 
jest nieznany.

• Seks bez zabezpieczenia (waginalny, analny, 
oralny) z wieloma partnerami.

• Używanie niesterylnych igieł i innego sprzętu 
do wykonywania zastrzyków.
HIV nie przenosi się poprzez codzienny kontakt 
(podanie ręki, korzystanie z tej samej szklanki, itp.), 
całowanie, ślinę, łzy, pot, powietrze lub wodę.

Podsumowanie testu
Autotest HIV składa się z paska testowego umiesz-
czonego wewnątrz plastikowej kasety. Test wykonuje 
się przez umieszczenie kropli krwi 
w studzience testowej, a następnie nałożenie kropli 
płynu testowego (rozcieńczalnika). Po zakończeniu 
testu, na pasku testowym mogą pojawić 
się dwie linie. Widoczna linia kontrolna wskazuje, że 
rozcieńczalnik został dodany i przemieścił się 
prawidłowo oraz że odczynniki testowe działają 
prawidłowo.Linia testowa stanie się widoczna tylko 
wtedy, gdy badana próbka krwi będzie zawierać 
przeciwciała przeciwko HIV.

Przeznaczenie testu
Jest to jednorazowy, immunochromatograficzny, 
szybki test diagnostyczny in vitro do wykrywania 
przeciwciał przeciwko ludzkiemu wirusowi niedoboru 
odporności typu 1 (HIV-1) i typu 2 (HIV-2) w krwi 
pełnej. Autotest HIV jest przeznaczony do stosowa-
nia przez niewykwalifikowanych użytkowników w 
warunkach domowych jako samodzielny test 
wspomagający diagnozę zakażenia HIV-1 i HIV-2 
z próbek świeżej, pełnej krwi uzyskanej techniką 
pobierania krwi zintegrowaną igłą.

Urządzenie wymaga próbki o wielkości 10uL.
Wynik testu jest jakościowy i nie jest przeznaczony 
do badań przesiewowych krwiodawców

Zawartość: 
1 × Autotest HIV, 2 ×Prosta instrukcja, 1 × Butelka 
płynu testowego, 1 × Karta wsparcia, 1 × Dyskretny 
woreczek na odpady, 1 × Opatrunek samoprzylepny

Artykuły NIE dołączone, lecz wymagane:
Pudełko chusteczek (lub inny czysty, chłonny 
materiał). Zegar (np. zegarek lub telefon komórkowy) 
do śledzenia czasu oczekiwania na wynik.

Ograniczenia zastosowania
• Nie nadaje się do badań przesiewowych 

krwiodawców.
• Nie nadaje się dla osób z zaburzeniami 

krzepnięcia (np. hemofilia)
• Nieodpowiedni dla osób z lękiem przed igłami.
• Nie nadaje się dla osób zdiagnozowanych jako 

zakażone HIV.
• Nie nadaje się dla osób stosujących leczenie 

antyretrowirusowe (ART).

Ograniczenia testu
• Może nie wykryć infekcji HIV, które wystąpiły 

w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
• Podczas stosowania tego testu musi być 

przestrzegana procedura, środki ostrożności 
i sposób interpretacji wyników.

• Wynik wskazuje jedynie na obecność przeciwciał 
przeciwko HIV. Nie może być stosowany jako 
jedyne kryterium diagnozy zakażenia HIV.

• Dodatni wynik musi zostać potwierdzony przez 
pracownika ochrony zdrowia.

• Użytkownik nie powinien podejmować żadnych 
decyzji o znaczeniu medycznym bez uprzedniej 
konsultacji ich z pracownikiem ochrony zdrowia.

• Negatywny wynik w żadnym momencie

nie wyklucza możliwości zakażenia HIV. Jeżeli wynik 
testu jest ujemny i występują objawy kliniczne, zaleca 
się wykonanie dodatkowych testów z wykorzystaniem 
innych metod diagnostycznych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
• Test jest jednorazowy. Nie używać go ponownie.
• Wszystkie pozytywne wyniki testu muszą być 

potwierdzone testem przez pracownika ochrony 
zdrowia.

• Nie używać po upływie terminu ważności.
• Nie używać, jeśli opakowanie foliowe jest uszkodzo-

ne lub otwarte.
• Nie należy używać, jeśli nasadka sterylna jest 

uszkodzona lub poluzowana.
• Nie należy stosować żadnego innego roztworu 

poza dołączonym płynem testowym.
• Nie należy używać buteleczki z płynem testowym, 
 która została otwarta lub przecieka. 
• Unikać kontaktu oczu/skóry z płynem testowym.
• Jeśli płyn testowy zostanie dodany do studzienki 

testowej bez żadnej krwi, test jest nieważny, nawet 
jeśli pojawi się pasek kontrolny.

• Jeżeli procedury z instrukcji nie zostaną prawidłowo 
wykonane, wyniki mogą być fałszywe. 

Ostrzeżenie 
(Płyn testowy Rozcieńczalnik)

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

W przypadku podrażnienia skóry lub wystąpienia 
wysypki; zasięgnąć porady lekarza. Uprać 
zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Przechowywanie
• Test musi być przechowywany w temperaturze 

od 2°C do 30°C.
• Nie należy przechowywać w bezpośrednim 

świetle słonecznym.
• Nie otwieraj opakowanie foliowego, dopóki nie 

będziesz gotowy do wykonania testu. Doprowadź 
opakowanie do temperatury pokojowej,
a następnie użyj test natychmiast po otwarciu.

Utylizacja
Aby zutylizować Autotest HIV, należy umieścić test 
i całą zawartość pudełka w dostarczonym worku do 
utylizacji. Worek można następnie zapieczętować 
i wyrzucić razem z domowymi śmieciami.

Dokładność testu
W analizie testów laboratoryjnych wykazano, 
że Autotest HIV prawidłowo identyfikuje 99,6% 
(1757 z 1764) unikalnych próbek HIV-negatywnych 
(specyficzność testu). Co więcej, terenowa ocena 
testu przeprowadzona w Kenii i Australii wykazała, 
że test poprawnie zidentyfikował 95,2% (866 z 910) 
próbek negatywnych na HIV podczas wykonywania 
ich przez nowych użytkowników.

W testach laboratoryjnych wykazano również, 
że Autotest HIV prawidłowo zidentyfikował 99,6% 
(904 z 908) unikalnych próbek HIV-pozytywnych 

(czułość testu). Z tych próbek test poprawnie wykrył 
99,5% próbek z zakażeniem HIV-1 i 100% próbek 
z zakażeniem HIV-2.

Ponadto, w ocenach klinicznych w terenie, 
przeprowadzonych w Kenii, prawidłowo zidentyfikowano 
94,3% (33 z 35) próbek dodatnich, gdy były one 
wykonywane przez nowych użytkowników autotestu.

Wszystkie próbki zostały poddane kontroli krzyżowej 
za pomocą znanego dokładnego testu laboratoryjnego 
(znak CE). Testy zostały przeprowadzone 
w laboratorium (z licencjonowanymi zestawami próbek 
ze znakiem CE), przy użyciu próbek pochodzących 
zarówno z regionów o wysokiej zachorowalności (RPA), 
jak i z regionów o niskiej zachorowalności (Europa). 
Oceny kliniczne w terenie określiły wydajność 
i użyteczność testu u 910 pacjentów i zostały 
przeprowadzone przez Kenijską Medyczną Instytucję 
Badawczą (Nairobi, Kenia) oraz praktykę medyczną 
z siedzibą w Australii.

Aby upewnić się, że inne czynniki medyczne 
(substancje potencjalnie wpływające na wynik) nie 
wpłynęły na wykonanie autotestu HIV, przebadane 
zostały również próbki krwi HIV-ujemnej od osób 
z czynnikami współistniejącymi. 

Uwzględniono (w nawiasach podano liczbę 
prawidłowych wyników, liczbę próbek): 
Ciąża (200/200, 100%); pacjenci hospitalizowani 
(198/200, 99%); czynnik reumatyczny (12/12, 100%); 
EBV (4/6, 66.7%); malaria (6/6, 100%); kiła (5/6, 83.3%); 

HSV (5/5, 100%); CMV (4/5, 80%); HBc (15/15, 100%); 
HTLV-I/II (10/10, 100%); HEV (10/10, 100%); Cytrynian 
(25/25, 100%); EDTA (25/25, 100%); Heparyna (25/25, 
100%); Niedawne szczepienie przeciwko grypie (1/1, 
100%); Gruźlica (1/1, 100%); Podwyższony poziom 
bilirubiny (1/1, 100%); Żółtaczka (1/1, 100%); Lipemia 
(1/1, 100%); Podwyższony poziom białka (1/1, 100%); 
Podwyższony poziom triglicerydów (1/1, 100%); Krew 
hemolizowana (1/1, 100%); E. coli (1/1, 100%); 
hemoglobina (wysoka lub niska) (1/1, 100%); 
podwyższona IgG (1/1, 100%); ANA (1/1, 100%).

Zanim zaczniesz

Nie otwieraj opakowaniat
dopóki nie przeczytasz instrukcji 
i nie będziesz gotowy do wykonania testu.

Nakłucie palca
Czy nakłucie może narazić mnie na zakażenie? 
• Test posiada zintegrowaną, sterylną igłę 

przeznaczoną do nakłucia palca. Sterylna zielona 
nasadka gwarantuje sterylność igły przed jej 
użyciem. 

• Jeśli test jest wykonywany zgodnie z instrukcją 
ryzyko zakażenia jest minimalne.

Masz problem z usunięciem zielonej nasadki?
• Najpierw obróć zieloną sterylną nasadkę o 90°,

a następnie ją pociągnij.

Boisz się, że będzie bolało?
• Nakłucie jest niemal bezbolesne 

• Igła jest niewidoczna.

Nacisnąłeś/aś szary przycisk i nie widać krwi?

Przycisk wystaje? Spróbuj 
ponownie, mocno wciśnij.

Uwaga: 
Nakłucie jest jednorazowe!

Przycisk jest wciśnięty?
Przyciśnij palec mocno.
Jeśli dalej nie widzisz krwi,
zdobądź i wykonaj nowy test.

Wypełnianie probówki na krew
Nie wiesz, gdzie umieścić próbkę krwi?
• Probówka na krew ma kolor słomkowy, przyjrzyj 

się obrazkowi nr 7 z drugiej strony.
• Nie umieszczaj krwi w otworze 

szarego przycisku.
• Nie umieszczaj krwi bezpośrednio

w studzience testowej.
• Wypełnij probówkę na krew, odmierza ona 

odpowiednią do wykonania testu objętość krwi.
• Dotknięcie probówki nie wpływa na wynik testu.

Nie możesz napełnić probówki?
• Jeśli krew się rozmazuje, wytrzyj palec, 

a następnie ponownie mocno ściśnij palec.
• Skieruj palec ku dołowi.
• Delikatnie dotknij kroplą krwi do wejścia 

probówki.
• Jeśli ilość krwi jest niewystarczająca, wytrzyj 

palec i ponownie mocno ściśnij.
• Jeśli wciąż ilość krwi jest zbyt mała by wypełnić 

probówkę, wynik testu może być niedokładny. 
Zdobądź i wykonaj nowy test.

Zakończenie testu
Co jeśli krew nie spłynie z probówki 
do studzienki testowej? 
• Upewnij się, że probówka jest pełna
• Upewnij się, że probówka jest całkowicie 

odwrócona w stronę studzienki testowej.
• Jeśli krew nadal nie spływa do studzienki 

– przerwij i wykonaj nowy test.

Nie wiesz, jak dodać 4 krople z buteleczki?
• Należy zakroplić cztery krople na wierzch 

próbki krwi w studzience testowej.
• Nie wstrząsaj buteleczką.
• Skieruj butelkę w dół, a następnie ściśnij.

Nie wiesz jak odczytać wynik?
• Upewnij się, że odczekałeś/aś 15 minut. 

Nie czekaj dłużej niż 20 minut.
• To linie obok "T" i "C" stanowią o wyniku.
• Odwróć stronę instrukcji i znajdź kolorowe pole, 

które pasuje do twojego wyniku.
• Aby uzyskać więcej informacji na temat wyniku, 

przeczytaj sekcję: "Informacje o wyniku”.

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe
dotyczące lokalnych usług wsparcia 
znajdziesz na dołączonej Karcie Wsparcia.

Producent
Atomo Diagnostics Pty. Ltd.
Level 2, 701703 Parramatta Rd.Leichhardt, 
NSW, 2040 Australia
atomodiagnostics.com

Dystrybutor
Owen Mumford Ltd. 
Brook Hill, Woodstock, Oxfordshire, 
OX20 1TU, United Kingdom 
+44 (0)1993 812021  |  info@owenmumford.com 
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MEDYCZNY PRZYRZĄD 
DO TESTÓW IN-VITRO UWAGA 

 

 
 

 

 
TEMPERATURA

PRZECHOWYWANIA 
2°C - 30°C

 

 NIE UŻYWAĆ,
JESLI OPAKOWANIE 
JEST USZKODZONE  

 

 
NIE UŻYWAĆ
PONOWNIE

 

 

 
PRZECZYTAJ 
INSTRUKCJĘ  

2°C 

30°C 

Co to jest HIV?Informacje o wyniku


