
 

 

Швидкий тест для визначення рH вагінального середовища, 

тест-панель 

(вагінальний мазок) 

 REF IVPH-504 
Швидкий тест для напівкількісного визначення рН у зразку вагінального мазка 

жінки. 

Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro. 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Швидкий тест для визначення PH вагінального середовища, тест-панель 

(вагінальний мазок) - швидкий тест методом хімічної реакції для напівкількісного 

визначення рН у зразку вагінального мазка жінки, як допоміжний засіб діагностики 

бактеріального вагінозу. 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  

Вагінальні інфекції є досить поширеними і частими проблемами серед жінок усіх 

вікових груп. Визначення  зміненої  кислотності виділень з піхви може допомогти 

оцінити, чи такі вагінальні симптоми, ймовірно, спричинені інфекцією, що може 

вимагати подальшого спостереження медичними фахівцями. 

Вагінальний рівень pH від 3,8 до 4,5 є основною вимогою для оптимального 

функціонування власної системи захисту піхви. Ця система дозволяє ефективно 

уникнути колонізації патогенними мікроорганізмами та виникненню вагінальних 

інфекцій. 

В процесі метаболізму лактобактерій при розщепленні глікогену епітелію піхви 

утворюється молочна кислота. Це призводить до утворення кислого середовища 

у піхві, причому значення рН, як правило, складає від 3,8 до 4,5. Це кисле 

середовище піхви формує ефективний захист від інфекцій, тому що переважна 

більшість бактерій, що викликають захворювання, не можуть розмножуватися при 

таких умовах. 

Деякі вагінальні інфекції, пов'язані зі зміненою вагінальною кислотністю, не можна 

лікувати самому вдома, а слід звертатися за допомогою лікарів Деякі випадки 

зміненого рівня  кислотності можуть бути викликані комбінацією інфекцій. 

Вагінальні інфекції можуть бути дуже ризикованими для вагітних жінок і 

небезпечні для матері та її плоду, тому симптоми та результати тестування 

завжди слід обговорювати з лікарем. 

 

ПРИНЦИП ДІЇ 

рН смужка використовується для визначення рівня рН у зразку вагінального мазка. 

Як тільки зразок з піхви, що містить виділення реагує з рН смужкою на тестовій 

панелі, відбувається зміна кольору. Різні рівні рН призводять до різних відтінків та 

яскравості кольору, вказуючи на певний рівень рН на кольоровій шкалі. Колір, 

отриманий на рН смужці після нанесення вагінального мазка, порівнюється з 

кольоровою шкалою, наданою з тест набором. Результат на кольоровій шкалі, 

найближчий за зовнішнім виглядом до кольору, отриманого на рН смужці, 

вважається приблизно еквівалентним числовому значенню кольору.  

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

1. Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro. Не використовуйте 

після закінчення терміну придатності. 

2. Не можна приймати їжу, напої або курити в місцях зберігання зразків або 

реагентів набору. 

3. Використаний тест повинен бути знищений відповідно до місцевих правил. 

4. Вологість та температура можуть вплинути на результат. 

5. Не використовуйте тест, якщо упаковка пошкоджена. 

6. Використовуйте кожну тестову панель лише один раз. 

7. НЕ використовуйте цей тест раніше ніж через 72 годин після застосування 

вагінальних препаратів, таких як протизаплідні креми та протигрибкові засоби. 

8. НЕ використовуйте цей тест раніше ніж через 48 годин після статевого акту або 

спринцювання. 

9. НЕ використовуйте цей тест раніше ніж через  5 днів після закінчення 

менструального циклу. 

 

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 

Зберігати в упаковці при кімнатній температурі або в холодильнику  (2-30 ° C). 

Тест  стабільний протягом  терміну придатності, надрукованому  на запечатаній 

упаковці. Тест повинен залишатись у закритому пакеті до використання. НЕ 

ЗАМОРОЖУВАТИ. Не використовуйте після закінчення терміну придатності. 

 

ВІДБІР ПРОБ ТА ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ  

Швидкий тест для визначення рH вагінального середовища, тест-панель 

(вагінальний мазок) може бути виконаний з використанням зразка вагінального 

мазку жінки. 

1. Перед початком тестування вимити руки. 

2. Відкрийте упаковку, візьміть тампон з упаковки, не торкайтесь голівки тампона 

(поліестерова голівка). 

3. Розкрийте статеві губи так, щоб піхва була відкрита. 

4. Обережно вставте голівку тампону в піхву та обережно натисніть тампоном  на 

точку в піхві, приблизно на відстані 5 см довжини тампону, протягом 10 секунд. 

Дуже важливо витримати час приблизно 10 секунд, щоб голівка тампону стала 

добре змоченою вагінальним секретом. Достатня вологість дуже важлива для 

результату тесту. 

5. Витягніть тампон з піхви для тестування. 

 

МАТЕРІАЛИ 

Матеріали, що  надаються 

Тест-панель 

Тампон 

Інструкція-вкладиш 

 

Матеріали, які потрібні, але не надаються 

Туалетний папір 

 

СПОСІБ  ВИКОРИСТАННЯ (ПРОЦЕДУРА) 

Дозвольте тесту, зразку, реагентам зразку та/або контроль-елементам  дійти до 

кімнатної температури (15-30 ° С) перед тестуванням. 

1 Витягніть тест-панель з герметичної  фольгової упаковки та  використайте її 

протягом однієї години. Найкращий результат буде досягнутий, якщо тест буде 

виконаний негайно після відкриття фольги. 

2 Помістіть тест-панель на чисту та рівну поверхню або візьміть його вільною 

рукою. 

3 Прикладайте голівку тампона на ділянку смужки рН тест-панелі принаймні 5 

разів, переконайтесь, що на ділянці смужки pH на тест-панелі  достатньо секрету. 

4 Інтерпретувати результат негайно, поки зона вимірювання все ще залишається 

вологою. Порівняйте колір у ділянці рН тест-панелі із кольоровою шкалою на 

упаковці з фольги та відзначте значення кольорової шкали, найближчі до кольору 

на тестовій ділянці. Після проведення оцінки, утилізувати використану тест-

панель та тампон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Результати отримуються шляхом візуального порівняння зони тестування з 

кольоровою шкалою на упаковці з фольги. 

ДІАПАЗОН НОРМИ: Рівень вагінального рН у діапазоні 3,8-4,4 знаходиться в 

межах норми. Колір індикатора жовто-зелений. 

ДІАПАЗОН ПАТОЛОГІЇ: Рівень вагінального рН понад 4,4 або нижче 3,8 

знаходиться поза нормальним/ здоровим діапазоном. Коли рівень рН перевищує 

4,4, колір індикатора зелено-блакитний, коли рівень рН нижче ніж 3,8 - яскраво-

жовтий. 

 

ОБМЕЖЕННЯ 

1. Деякі жінки з менопаузою можуть мати підвищений вагінальний рН  і, отже, 

отримувати аномальний результат при тестуванні за допомогою швидкої тест-

панелі на визначення рівня рН вагінального  середовища, навіть якщо вони не 

страждають на бактеріальну або паразитарну інфекцію. 

2. Певні обставини (менструальний період, статеві контакти, використання 

вагінальних лікарських засобів) можуть тимчасово змінити рівень рН піхви і 

можуть призвести до хибних результатів. Тому, будь ласка, зверніть увагу на 

запобіжні заходи при виконанні тесту: 

3. Не приймайте душ та  не промивайте ділянку навколо піхви безпосередньо 

перед тестуванням. 

4. Майте на увазі, що сеча може спричинити помилковий результат тесту. 

5. Ніколи не починайте лікування, перш ніж обговорити результат тесту з лікарем. 

6. У випадках неналежного використання може статися розрив дівочої пліви, як це 

трапляється при використанні тампонів. 

7. Цей тест НЕ  для виявлення захворювань, що передаються статевим шляхом, 

таких як ВІЛ, хламідії, герпес, гонорея або сифіліс. 
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