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Štítna žľaza
Rýchlotest na preukázanie zníženej činnosti 
štítnej žľazy

Údaje o funkčnosti: 
Referenčný test

Štítna žľaza
Rýchlotest

Pozitívny Negatívny Celkom

Pozitívny 27 2 29

Negatívny 1 40 41

Celkom 28 42 70

Citlivosť: 96,43 %   Špecifi ckosť: 95,24 %   Presnosť: 95,71 %

Informácie o bezpečnosti: 
 • Test je určený len na vonkajšie použitie.
 • Žiadnu z častí testu nepožívajte. Zabráňte kontaktu riediaceho roztoku na vzorky 
s kožou a očami.
 • Test uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Test nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani mrazu. Nezamrazujte. Uchovávajte 
na suchom mieste pri teplote od 2 °C do 30 °C.
 • Výrobok sa smie používať len do vytlačeného dátumu exspirácie.
 • Ak návod na použitie správne a do všetkých detailov nedodržíte, môžu byť výsledky 
testu skreslené.
 • V zriedkavých prípadoch môžu byť výsledky falošne pozitívne alebo falošne negatívne.
 • Test nepoužívajte, ak je obal poškodený. Poškodené časti testu nepoužívajte.
 • Všetky súčasti testu sú určené na použitie len pre tento test. Test po použití znovu 
nepoužívajte!
 • Test sa musí vykonať bezprostredne po otvorení fóliového obalu.
 • Správne vyhodnotenie testu môže ovplyvniť zlý zrak, farbosleposť alebo nedostatočné 
osvetlenie.
 • Všetky súčasti testu sa môžu likvidovať v domovom odpade.
 • U osôb starších ako 60 rokov sa môže zvýšiť koncentrácia TSH bez toho, že sa objavia 
symptómy hypotyreózy. O výsledku sa preto poraďte s lekárom.
 • Počas tehotenstva sa môže zvýšiť koncentrácia TSH. Ak by zistená hodnota presahovala 
5 µIU/mL, prosím, poraďte sa o tomto výsledku s lekárom.

Na čo je nutné dbať?

Dôležité informácie:
Aj keď ojedinelá zvýšená hodnota ešte nič neznamená, mali by ste výsledok brať vážne. Z týchto dôvodov by konečnú diagnózu mal vždy stanoviť lekár. 
Aby ste včas rozpoznali zníženú činnosť štítnej žľazy, odporúčame mať v zásobe rýchlotest štítnej žľazy, aby ste mohli hodnoty pravidelne kontrolovať.

 • 1 testovacia kazeta vo fóliovom obale
 • 1 pipeta na odber, prenos a dávkovanie 
vzorky 

 • 1 nádobka s riediacim roztokom na vzorky
 • 2 automatické lancety (1 náhradná) so 
sterilným hrotom na odber vzorky krvi

Materiál

 • 1 náplasť

 • 1 návod na použitie
 • Dodatočne potrebné: 1 hodinky 
na zaznamenávanie času

 • 1 sklenená kapilára v ochrannej 
nádobke

 • 1 tampón napustený alkoholom

 

 

Vysvetlenie symbolov

Dodržujte návod 
na použitie

Diagnostický prostriedok in vitro
(na vonkajšie použitie)

Doba použiteľnosti
(pozri vytlačený údaj na obale)

Uchovávajte v suchu pri 
teplote od 2 °C do  30 °C.

Nezamrazujte.
Obsah vystačí na 

1 testovanie
Nepoužívať 
opakovane

Výrobca Sterilizované žiarením
Označenie šarže 

(pozri vytlačený údaj na obale)

Reakčná doba v testovacej 
kazete Rýchlotest na domáce použitie Referenčné číslo

30 °C

s2 °C

10 min

Návod na použitie - slovenčina
Revízia 10/2017 (Rev.00)

CK 0120

DOMÁCI TEST

www.veroval.sk

Distribútor:
SK – HARTMANN - RICO spol. s r.o.
  Einsteinova 24
  851 01 Bratislava
  kontakt@hartmann.sk

Štítna žľaza je malý orgán pod hrtanom. Je zodpovedná za produkciu dôležitých 
hormónov tyroxínu (T4) a trijódtyronínu (T3), ktoré ovplyvňujú metabolizmus, krvný obeh, 
rast a celkový zdravotný stav. K zníženiu činnosti štítnej žľazy (hypotyreóza) dochádza 
postupne. Jej symptómami sú okrem iného únava, neschopnosť vykonávať nejakú 
činnosť, pocity chladu, zápcha, svalové kŕče alebo priberanie.

Zistite, ako ste na tom: Rýchlotest na štítnu žľazu

Pomocou rýchlotestu na štítnu žľazu Veroval® môžete rýchlo a bezpečne zistiť, či trpíte 
zníženou činnosťou štítnej žľazy. Ak to tak je, môžete sa poradiť so svojím lekárom o 
ďalšom postupe. Pomocou príslušných liekov možno zníženú činnosť spravidla napraviť a 
viesť úplne normálny život.

Aká je spoľahlivosť testu Veroval®?

Rýchlotest na štítnu žľazu bol vyvinutý tak, aby i v domácom prostredí bolo možné test 
vykonať s presnosťou a spoľahlivosťou modernej diagnostiky. Je založený na preukázaní 
prítomnosti hormónu tyreotropínu (TSH), ktorý stimuluje štítnu žľazu k produkcii 
hormónov T3 a T4 ovplyvňujúcich metabolizmus. Ak klesá koncentrácia T3 a T4, stúpa 
koncentrácia TSH. Rýchlotest na štítnu žľazu zistí, či je koncentrácia TSH zvýšená. 
Normálna koncentrácia TSH sa nachádza medzi 0,4 – 4,5 μIU/mL, zatiaľ čo hodnota 
> 5 μIU/mL poukazuje na zníženú činnosť štítnej žľazy (hypotyreóza). Ak je TSH prítomný 
vo zvýšenej koncentrácii, viaže sa na protilátky fi xované na membráne a vizualizuje sa 
protilátkami proti TSH označenými koloidným zlatom, ktoré vytvoria viditeľnú červenú 
čiaru (čiara T). Test tiež obsahuje vnútornú kontrolu, ktorá má formu kontrolnej čiary 
(čiara C). Potvrdzuje dostatočný objem vzorky a správne vykonanie testu. Presnosť, 
preukázaná štúdiou funkčnosti, je vyššia ako 95 %.

Je vykonanie testu zložité?

Nie: všetko, čo potrebujete, sú čisté ruky, hodinky a rovný povrch stola. Presný postup 
testovania je uvedený na zadnej strane. Na stanovenie a interpretáciu výsledku je 
nutné dôkladne si prečítať návod na použitie. Pred vykonaním testu je nutné porozumieť 
všetkým podrobnostiam.

Znížená činnosť štítnej žľazy: rozvíja sa pomaly a nenápadne
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Negatívny výsledok Neplatný výsledokPozitívny výsledok

Výsledok vyhodnoťte, keď sa v testovacom okienku pod (C) objaví čiarka. Nie je dôležité, ako silná alebo slabá je kontrolná čiarka.

 • Položte všetky časti testu pred seba na stôl.
Fóliové balenie zatiaľ neotvárajte.

1
Fóliové balenie zatiaľ neotvárajte.Fóliové balenie zatiaľ neotvárajte.Fóliové balenie zatiaľ neotvárajte.
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Štítna žľaza
Rýchlotest na domáce použitie
Vykonanie testu:

 • Sivý kryt automatickej 
lancety (3) otáčajte tak 
dlho, až sa uvoľní. Potom 
s ním kvôli funkčnosti 
ešte 2-krát otočte.

 • Premasírujte si špičku 
ukazováka a očistite ho 
tampónom napus-
teným alkoholom (2). 
Pred ďalším postupom 
vyčkajte, kým sa alkohol 
neodparí, aby nedošlo 
k nežiaducemu ovplyv-
neniu výsledku.

 • Pritlačte lancetu 
okrúhlym otvorom 
k bočnej strane čistej 
špičky prsta (a) a 
stlačte spúšť (b).

Príprava
 • Pred začiatkom testu nechajte testovaciu kazetu a riediaci roztok na vzorky zohriať 
na izbovú teplotu (15 °C až 27 °C). Otvorte nádobku s riediacim roztokom na 
vzorky; zatiaľ iba otvorte kryt a postavte ju vo vzpriamenej polohe na stôl.

(1) Nádobka s riediacim roztokom na 
vzorky

(2) Tampón napustený alkoholom
(3) Automatická lanceta
(4) Sklenená kapilára v ochrannej 

nádobke
(5) Testovacia kazeta vo fóliovom 

obale
(6) Pipeta
(7) Náplasť

 • Prst držte nechtom smerom hore a 
niekoľkokrát ho premasírujte palcom 
druhej ruky k špičke prsta, kým sa 
neobjaví väčšia kvapka krvi.
 • Zo špičky prsta vytlačte veľkú 
kvapku krvi.

 • Naplnenú sklenenú kapiláru vložte do nádobky s riediacim 
roztokom na vzorky (1).
 • Nádobku pevne uzavrite krytom. Teraz nádobkou 
niekoľkokrát potraste, kým sa krv zo sklenenej kapiláry úplne 
nezmieša s roztokom a kým sa kvapalina znovu 
neusadí na dne nádobky. Otvorte kryt nádobky.

 • Pipetou (6) odoberte niekoľko kvapiek rozriedenej vzorky.
 • Naplnenou pipetou (6) preneste 3 kvapky zhora do okrúhleho aplikačného políčka 
(S) testovacej kazety (5). Dbajte, prosím, na to, aby sa tekutina nedostala 
do výsledkového okienka (T) alebo (C). Po pridaní kvapiek sa už testovacej 
kazety nedotýkajte ani s ňou nehýbte.
 • O 10 minút po pridaní 3 kvapiek prečítajte výsledok. Pri vyhodnocovaní 
výsledku po viac ako 15 minútach existuje riziko falošne pozitívneho 
výsledku.

 • Sklenenú kapiláru držte vodorovne 
v kvapke krvi, kým sa úplne nenaplní.
 • Podľa potreby použite priloženú 
náplasť (7).
 • Ak by získaná kvapka krvi nebola 
dostačujúca, zopakujte masáž špičky 
prsta, aby ste získali ďalšiu krv.

Výsledok testu je negatívny, ak sa v kontrolnom poli (C) 
objaví svetlo- až tmavočervená čiarka a v testovacom 
poli (T) nie je viditeľná žiadna svetlo- až tmavočervená 
čiarka.

Tento výsledok znamená, že koncentrácia TSH 
v krvi nepresahuje 5 μIU/mL. Znížená činnosť štítnej žľazy 
(hypotyreóza) sa u vás pravdepodobne nevyskytuje. Ak by 
napriek tomu došlo k výskytu symptómov alebo ťažkostí, 
obráťte sa na svojho lekára.

Ak nevidíte žiadnu kontrolnú čiarku (C) alebo 
vidíte iba testovaciu čiarku (T), test nebol vykonaný 
správne a je neplatný.

Skontrolujte, či ste presne dodržali všetky body 
návodu na použitie. Vykonajte nový test s novou 
vzorkou krvi.

Výsledok testu je pozitívny, ak sa v kontrolnom poli (C) 
objaví svetlo- až tmavočervená čiarka a v testovacom 
poli (T) je viditeľná svetlo- až tmavočervená čiarka.

Tento výsledok znamená, že koncentrácia TSH presahuje 
5 μIU/mL. Výsledok môže poukazovať na zníženú činnosť 
štítnej žľazy (hypotyreóza). Navštívte, prosím, bezodkladne 
svojho lekára.

Literatúra: 
1. Biondi 2013-J Clin Endocrinol Metab, Sept, 98(9):3584–3587, 2. Lewandowski 2015-Thyroid Research 2015 8 (Suppl 1):A17, 3. McNeil and Stanford 2015-Clin Biochem Rev 36 (4). V prípade ďalších otázok 
o biologických referenčných oblastiach a doplnkovej literatúre sa, prosím, obráťte na výrobcu.

DOMÁCI TEST

 • Tesne pred použitím otvorte fóliový obal a položte testovaciu kazetu na rovný 
povrch.




